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 رلدصت
٠» 

 اشاب نيسح هط روتكدلا ىلاعلا بحاص ةرضحل

 « ءالعلا ىنأل قلألا ديعلاب لافتحالا نع سانلا ثّدحت نيح

 نوكنت ((منإ «لافتحالا اذه ىفرصم اهمدقت ةكراشس بح نأ تنآو

 . اًقمحم ارملع امن هرملو «ةّرعملا خيش راثآ نم انيلإ لصو ام ءايحإب
 بيجن « تقولا كلذ ىف فراعملا ريزو ىلع كلذ تحرتقاو

 ةنجللا هذه ّدمأو , هذيفنتل ةنحلل فلأو « حارتقالا ْرَأف « اشاب ىلالهلا

 ىلع « اهتمهم ىف ءدبلا ال رسيف « ىدام نوع نم هيلإ تجاتحا ام
 . تاقوألا كلت ىف اهيف شيعي ملاعلا ناك ىتلا ةجرحلا فورظلا مغر

 ىلإ مّدقي نأ ١4 4 ةنس قشمد لفح ىفرصم دفو عاطتساو
 (بييف لمعلا لاز ام ىّبلا « ةعوم#لا هذه نم لوألا رفسلا نيلفتحما

 . مويلا ىلإ الصتم

 سيئرلا خيشلل ىلألا ديعلاب لافتحالا نع سانلا ثّدحت نيحو
 تيأر « عزانم ريغ مالسإلا ةفسالف ريبك « انيس تبا ىلع ىبأ
 نوكت نأ بجي « ليبسلا اذه ىف رصم اهمدقت ةكراشم ريخ نأ
 راثآ ىبحتف 4 ءالعلا ىبأ ديع ىف رصم اهتمدق ىتلا ةكراشملا كِل

 تضرعو . نيسبهلا نيهر راثآ تيحأ ام 1 سميبرلا خبشلا



 (ح)

 كب ىلع ذاتسألا تقولا كلذ ىف فراعملا ريزو ىلع حارتقالا اذه

 .هذيفنتل ةنحل فلأف ١ ىلالطلا بيج عياص عنصو « هزقأف : بويأ

 , ديبأتلاو نوعلا نم هيلإ جاتحن امب اهدادمإل دعتساو

 بتكو . اهلمع ىف ةنجللا مّدقتت نأ لبق ةرازولا كرت هنكلو

 هيف تركف ام لوأ نم ناكف « فراعملا ةرازو نوؤش ىلأ نأ نع

 ةللا كمُأ نأو ع« بويأ كب ىلع ىئاس هأدب ىذلا لمعلا متأ نأ

 خيشلل ءافو « عيجشتلاو لاملا نم هب اهّدمي نأ ديري ناك اع

 كب ىلعل ةسايسلا حتت ل ىذلا بجاولل ءادأو « هّمح ضعبب سيئرلا

 . هيدي نأ بويأ

 ميركلا ريزولا اذه ىلإ قاس امنإ « همدقأ نأ بجي ركش لؤأف

 , بيجي نأ نم ةيسايسلا ةموصحلا هعنمت لف « ريحلا ىلإ ىعد ىذلا

 هنت نقويتلا قف: ىضعس قا لمعلا اذب:تضبت لا ةنفلا امأ

 : ةفرعملا قح اهءاضعأ فرعأ ىنإف « هللا ءاش نإ ةقفوم هنت ىتح

 مهنم سيلو . ءامدقلا ىذيمالت نم هرثكأو ع ىل قيدص مهاك

 نيذلا نم مه امثإ و « ريحا ققحي نيح ريحا هلركشب نأ بحي نم
 بجاولا ءادأ ىف ريمضلا ةحارو سفنلا ةطبغو اضرلا تودجي

 « ملعلل مهيلع امح كلذ نوري . ةماعلا ةعفنملا قيقحت ىف ةكراشملاو

 نورثؤي نيذلا نم هلك اذه دعب مهو. نيملعتلل مهيلع اقح كلذ نوربو

 اوقفنأ . تقوو دهجو ةّرق نم نوكلمي ام لكب ىتالسإلا ثارتلا



 (ط)

 داوسو مهمايا صضايب هناحإ ق نوقف 3 6 محم ايش هسرد ف

 ' ١ نع مهّدرت الو « نكن امهم « ةبوعص كلذ نع مدصتال . ميلايل
 : لعلاب اوشاعو ملعال اوشاع . اهجرح دتش امهم  فورظ كلذ
 . هبو هل نوشيعي فيك اوفرعو

 : اونبي ملو اوفعضي ملف © اريسع اقهرم المع اوفلك دقو
 مهفاكي امل لمعلا اوبحتسا امنإو « اودّدرتي ملو اوئطبي لو

 . ءانع نم مهفلكيس امب نيلفاح ريغ هيلع اومدقأو « دهجو ةقشم نم
 اوفاك ىذلا “ءافشلا ” باّككف « اريسع مهمامأ ءىش لك ناك دق

 « ةفسلفلا ىف سيئرلا خيشلا راثآ مضأ وه ىذلاو «هريشنب اوعدس نأ

 تراك باك « ىناسالا ركفلا عرات ىف اًنوص اهدعبأو اهمفتأو

 نوداكي ال مهنكلو 2« ثيدحلا نورثكيف هنع نوئّدححي سانلا

 قرشلا راطقأ ىف ةقرفم هحسنف « مهسفنأل هنوروصي الو هنوققحي

 ناربإ ىف هنم رمل امو . اهيلإ نودتبي نوثحابلا داكي ال « برغلاو

 اذه ءايحإ نم هنولواحي اوناك اهف هل ءانغ الو « رطخ ىذب سيل
 اومدقأ مهنكلو . نيثحابلاو ثحبلا ىضري وحن ىلع باّككلا

 هيلع اومدقأ ام ىلع مهناعأو . خسنلا نوسمتليو « صرفلا نوزهتي

 عمج ىف ةيبرعلا ةعماجل ةفاقثلا ةرادإ هتلذب ىذلا بصحلا دهحلا اذه

 . اهعم نأ تعاطتسا ثيح نم « انيس نبا راثآ

 ةينيئاللا ةمجرتلا نم قب امع اوثحب امنإ و « اهب رفظ ىتلا خسنلا ىف



 (ى)

 «ةيسنرفلا ىنرهلد ةسنالا رصم ىلإ اومدقتساو , باّتَكلا اذه ةميدقلا

 . اهطاشنو اهدهج نم اهظع ارطش ةمجرتلا هذه ءايحإ تحبنم ىتل

 اوعمزأف « كلذ مهعمطأو . اهدنع ام ىلع هدنع ام اوضراعف

 ةييئاللا ةمجرتلاو « ىبرعلا صنلا ءايحإ دم مهنطوا اوبسكي نأ

 « رصم ىلع رصتقت ال بادلا اذهب ةيانعلا اذإو . اعيمج ةميدقلا

 مهفالمخا ىلع ءادلعلا اهيف كراس « جراحللا ىلإ اهزواّخ امإو
 «سنحلا ىف افالتخا فرعي ال ملعلا نآل « نيدلاو ةغللاو سذحلاا ىف

 , نبدلا ىف افالتخا الو « ةغللا ىف افالتخا الو

 ؛ماوعأ ةثالمث نم برقي ام مهلمع ءاملعلا ءالؤه أدب ذنم ىطم دقو

 ؛ نيقرفتم فنولمعءيرو نيعمتجم نولمع» ؛ نورتفي ال نوداج مهو

 . جراخللا ىف نيرفاسم نولمعي و رصم ىف نيميقم نولمعي

 اهءادصنا لاجرلا ادعأ ةرغكىلإ مهرسو دالبلا ىف ىتش نولظن

 الإ ثادحألا اهديزت ال ىلا ملعلا ةرفص ىه ةرخصلا هذهو
 رهف ىلع ةوق الإ ناكملاو نامزلا فالتخا اهديزب الو « ةبالص
 , ناكملاو نامزلا

 ضرألا راطقأ ىف نيثحابلاو ءاسلعلا ىلإ نودي ءالوأ ماهو

 رصم ىعاس اهب ىىسيسو , بصخلا ملا اذه مده ىلوألا ةرْلا

 « نارهط ىفو دادغي ىف سيئرلا خيشلا ىرك ذب نولفتحيس نيذلا ىلإ
 « ةفسالفلاو ءابدألا ىكذ ءايحإ ىف ايهذم هنطول نأ كلذب انلعم



)2( 

 ديعت نأ نمو « عيذت نأ نمو « رهظت نأ نم مهراثآ نيكمت وه
 فراولأ نم هريغ ىلع كلذ رثؤت . ىرحتأ ةرم ةايحلا ىلإ اهباحصأ
 ردجأو « ءابدألاو ةفسالفلا رك ذ ىبحي نأ ردجأ هارت : لافتحالا

 راثآف . نايسنلا نم اهمصعبي نأو ؛ مهراثآب سانلا عفت نأ

 هذه ىه امتإو « ءانغ اهءارو سيل ثيداحأ تسيل ءالعلا ىلأ

 اهب عتمتسلو « نيعألا اهيف رظنتو « ىديألا اهيلإ دتمت ىتلا رافسألا
 قئاقح ءالعلا ىلأ راثاك انيس نبا راثآ نوكتسو « لومعلاو بولقلا

 ا ثيداحأ ال

 باك نم ءزحلا اذه (نل نوجرخي نيذلا ءاسلعلا ءالؤه ىلإ

 نم اولذب (#: « ىتننبت صلخأو « ىتيحن قدصأ ىدهأ “ ءافشلا *

 دعسأل ىفإو , عفن نم اوعاذأ امو « زوف نم اوكردأ امو « دهج

 عم اوشيعي نأ كاذ ىحارتقاب مل تحنأ دق ىنأ ىف ركفأ نيح سانا

 ىلإ اوقبسي نأو « ماوعألا هذه ىف مهتاح ةصالخ سيئرلا خيشلا

 « امئاد ىح هك ذف « هاك ذ ءايحإ ىف ال اوزرم نأو « هب لافتحالا

 . نايسنلا اهتمي داك نأ دعب « هراث ءايحإ ىف نكلو





 ءافشلا ةمدقم

 روكدم مهاربا روتكدلل

 ثارتلا تافلخم نم ريثك نع نرقلا اذه نم ىضاملا فصنلا ف فشك
 ( هلئاط دوهج اذه ىف لو . سانلل تجرخأو اهملاعم تييحأف « ىئالسإلا

 تافلُحمو  ىرحخأ تافلخم كانه لازت ال نكلو . نوفلتخحم نوثحاب هيلع رفاضتو

 باك ” (-ميب نم دعمن نأ ىف ددرتت الو « فشكلا ىلإ ةجاح ىف  ةديدع

 نم سيل هنم عبط امو « اطوطخم لازي ال ديزي وأ هفصن نأل كلذ . “ ءافشلا

 ةهناع لوقا ريغ اما ارمكو دودنولا ردات لع ع ىقنف لونقملا رضا

 . اققحم ايملعو الماك ارشن رشن نأل ناوألا نآ دقو

 ةفلتخم دبأ هيلع لوادتت نأ دب الو «انمزو ادهج بلطتس اذهك باكر شنو

 . هرشن جبل ةيسيئرلا طوطخللا مسرتو « هب فرعنف أدبن نأ ىلع انصرح كذا

 هتلزنمو باّكلا 10

 برو .طوبهو دوعص نم ولحن ال ةايحو « صاخنألا مي راك ميرا بتكلل

 نم “ ءافشلا باك ”و . ةضيرع هليوط ةايح هل ردقترحآو « اتيم دلوي باك

 نيسمخ وحن ىلإ مجرب هدلوم نإف « ليوطلا يراتلا تاذ بتكلا كلت ني
 كانه نوكت دقو . هلجأ لوط نم لقأب هظح سيلو ©« تلخ ةنس ةناعسنو

 . راكف الل اهبجوتو اريثأت روصعلا ضعب ىف هيلع دزت مل امكلو «هنم ّنسأ بتك

 اذه. انفرعي امو « اهنأش اه رومأ نع فشكي ام ليروطلا حيراتلا اذه عبتت ىفو

 . في رعت قدصأ باكلا

 (6م) ص (1)
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 ١ هفلؤم ىلإ هتبسلو هتئيمسل :

 نأ بيرغلا امنإ « “ءافشلا” هتافلؤم دحأ بيبط ىمس نأ بيرن سيل

 «نونااقلا# مسا ةيبطلا هبتك ملظعأل راتخي انيب «ىفسلف فلؤم ىلع مسالا اذه قاطي
 انأش لقأ سيل هيدل سوفنلا بط نوكي نأ الإ مهللا . ضوأ سهألا ناكل سكعولو

 30هبطب هتفساف ترثأت م هتفسلفب رثأت دق هبط نأ ىلع « ماسجألا بط نم .
 "ابي رقت دحاو حي رات ىف ناباذكلا عضو دقو :٠

 هذه دعت نأ نكمي اذبو « لبق ن. مسالا اذهب ىبرع باك مد مل معن اهفو

 كلذ دعب رخآ ىتالسإ فلؤم رهظي ايف اهاك اح دقو .ةرم لوأل اراكتسا ةيمسنلا
 نإ انتي كلقتناو. "اني وبدلا ةريسلا ف نويشم باك لع اهتلطأو + نرف وخ
 أومسف ؛« في رحتلا نم ءىش ىف نكلو « بلاغلا ىف ةيريعلا قيرط نع ةينيتاللا

 , 11 < 8دق 2162119 > مما ءافشلا باك ” نم هوف رع ام

 «هيالمإ و انيس نب فيلأت نم باكا اذه نأ تابثإ ىلإ ةجاح ىف اننظأ الو
 عضوت ملو « مولا ىلإ هدي ؤيرئاوتلاو . كلذ ىلع دهاش ريخ ىناجزوملا هذيهلتف
 رك ذ “ ءافشلا ” ركذ ام اذإ ثيحب « لاحب كشلا عضوم هفلؤم ىلإ باكلا ةبسن

 « هعوضومو هبولسأ ىف ىونيس باٌكلاف اذه قوفو . دّدر“ نود انيس نبأ هعم
 ىذلاو سيئرلا خيشلا نم ماع هجوب هانفلأ ىذلا بولسألا كلذ وه هرولسأف

 اريخأ نلأ دقو #١5 ل ١58 ص« ١941 «ةرهاقلا « ةيمالسإلا ةفسلفلاىف «روكدم )١(
 ديون ىهو « ““ انيس نبال نوناقلا باك ىف تارظن”” (همتاونع ةرض احم نيسح كب لماكر وتكدلا
 ٠ ارق شنت" نأ ىحري و « ىئنعملا اذه

 488  غ8.ص .١94 « كسييل « ءاكحلا حَرات « ىطفقلا (0)
 «ه ه  ؛ ةنس ىفوئملا ض ايعىض اقلل "' ىئيطصملا قوقح في رعت ىف افشلا”” باك كلذي ىتعت (©)

 .٠ ما4:9١؟قفاوملا

 21. 56ءزطقءطتط ع1 هان, 1216 11667062501161, 116675[ جانو, 1عءاتاتط, 1893, (؟)
2. 9. ٌ 

 1.1 ط1 8886طتمط8 : آلا وحلا ىلع ““ءافشلا باك” صال لَرأ اومحرت نييئيثاللا نأ بيرغلا نم

 . "85دك هها18”” ةيلك تلمعتساو اذه لمهأ مث

 . (ه) ص (©)

),0 



 ةفسلفلا هيمسن نأ نكمب ام ىلع بصب هعوضومو . ١١2ليلق دعب هل ضرعنس

 «ىرخألا انيس نبا تافلؤم اهتم اع ىلا ةفسلفلا كلت « اهمن اعم عسوأ ىف ةيوندسلا

 , (؟1هيلع لاحأو اضن « ءافشلا ” مساب حرص ام تافلؤملا هذه نيب نم نأ ىلع

 : ؟ فلأ فيكو ىتم - ؟

 فورظلا كلتب ةريبش فورظ ىف فلأ ءافشلا مح ىف باك ةمئ نوكي ال دق

 ٠ ب.ورتلاو فينصتال ىرورضلا رارقتسالاب هفلؤم ظح مف « انف فلأ ىلا

 ىغبط اهب معن ملو . ايارتو اةيسنن بتكلا نوكت ام قدأ ىلع هجرخأ كلذ عمو

 امإوءلصفي و شقانب و « للعي و للحي نأ نم ثحابلا نكمت ةنيكسو ءوده نم

 لصتا . اقلقو ابارطضا هىايح لحارس رثك | نم هلحصص ىف هالمأ وأ هبتك
 هيلع تبلجو « دنحلاا هيلع راثف رزوتساو « اهو اهولح نم برشف ةسايسلاب

 لخاد.ةماقإلاو رفسلا نيب هالمأ . ”تاموصخو داقحأ نم تبلج ام ةرازولا

 هيلإ عراسيف « دارفنالاو ةولانا صرف ني ناك (مناكو « هجراخو نجسلا
 . اطوش هيف عطقيل

 همامأ سيلو  قطنملا ادع ايف  هعيمج هبتك هنأ ظحالي ام برغأ نمو

 سوؤر اهنف رصح تاحول الإ مهللا ؛ هنع ىلقني صن الو « هيلإ عجري ردصم

 اذإ و . هاضترا ىذلا بيزا مرتليل رحآل نيح نم اهملإ عجرب ناكو « لئاسملا

 قطنملاو .؟!اذكهو « اهمات ىلا ىلإ لقتنا مثء حرشلا نم اهقح اهافو ةلأسم أدب

 (1١) ص )١4( ,

 )0( ةرهاقلا « نيبقزشملا قطنم « انيس نبا « ١٠١ ص ءاهرظار ؛4 صء< )١١(.

 ص « ءاكحلا حجرات «© ىطفقلا قفز 4١6 ٠

)*( 



 هيف قف اح دقو ءاذب « عجارملا ضعب ءوض ىف هعضي نأ عاطتسا ىذلا وه هدحو

 +. 101 قاتلا هينا هرغ نيرا
 امنإ و«ةق>التم تاعفد ىلع وأ « ةدحاو ةعفد باّكلا مّ نأ عاطتسا هتيلو

 . ىلاهللا هبيبرت ريغ بيبرت ىفو « ةدعابتم لحام ىلع هبتكي نأ سكعلاب رطضا
 امه قحلأ ةريصق ريغ ةريف دعب و « تايهلإلا ىلإ اهنم ىلقتلاو تايعيبطلاب أدبف

 ناءزح اهو « ناويهلاو تابنلا ىبادكب ارخأ مخو © تايضايرلا مث ؛ قطنملا

 كلذ نيب امف ىضقو « ناهصأ ىفهمنأو « ناذمه ىف هأدب . تايعيبطلا نم

 جضنلا نس ىف ؛ نيعب رألا لع فرمثأ دقو هأد . ("' تاونس رشع نع ديزب ام

 . ''"نيسمللا نهان دقو هنم غرفو « لاكلاو

 الإ ناهصأ ىلإ اهحري ملو « ه ع. هةنس الإ ناذمه دصقي مل هنأ انفرع اذإو

 هنأ كلذ .“ءافشلا”فيلأت رات ماع هجوب دّدحن نأ نكمأ 21+ ةنس دودح ىف
 لوألا ةرلل ةرازولا هتيلوت دعب « انمز ناذمه ىف ىضق نأ دعب الإ هيف أدب مل

 نيح امهالوأ : نيترتف هفيلأت لحام بصخأ نم لعلو . هيلع دنحلا ةروئو

 ( ناذمهريمأ هبوب نب ةلودلا سه ةافورثأ ىلع راطعلا بلاغ ىبأ راد ىف ىفتخا

 ةعلق نم هنع جرفأ نأ دعب ىولعلا راد ىلإ أجتلا نيح ةيناثلاو « غ1 ةنس

 اين وتضأ ذذإ دع الإ نابض دعم عرقي لور اكاو سنس ارح «نانزت
 نم نلوألا نيدقعلا تافلؤم نم هنأ ررقن نأ اننكمم اذه ىلعو . تاونس عضب

 نرقلا نم ثلاثلاو ىناثلا ندقتلا اضيأ كلذ قفاويو ) ىرجحلا سماحلاا نرقلا

 . ه غ١ ةنس ىلاوح الإ م مل هئازجأ رخآ نأو « ( ىداليملا رشع ىناثلا

 )١( ةنس ةرهاقلا « لخدملا « انيس نبا ١95١ « م” ص .

 . ع8 غ8. ص « ءاكحلا رات « ىطفقلا (')

 نوعب رأ انيس نبا نسو مت دق ““ ءافشلا ”” نأ ىلإ بهذي ىذلا ىناجزوملا عم اذهب فلتخم (9)
 ٠ كلذ ضقنل ىتكي ام اهانمدق ىلا عئاقولاو م راوتلا فو ؟ (© ص لخدملا) ةنس

 65 قشمد « مالسإلا ءاكح حي ران « ّىوميبلا ؟ 4 8١ ص «ءاكحلا حيران «ىلمفقلا (4)
 . .ه” ص



 وهف «ىناجزوملاا ديبع وبأ هعم ركذي و الإ «“ءافشلا باك * فيلأت كذب الو

 ذيمالتلا عم هسرادبو « هئازحأ ضعب ةبادكب ماقو هطبض ىلوتو « هيلإ اعد ىذلا

 ( هريثش علطضاو «هتافو دعب هظفح ىلوتو « سيئرلا ذاتسألا ةرضحب ملعلا ةبلطو

 هذه لازت الو « هفيلأت اهمف مت ىلا فورظلا نم اريثك حرشت ةمدقم هل عضوو

 ىبتا نإ اموء!مالطو ةكحلا بع نم ناكدقو . ١١" لصفن ال هنم از ةمدقملا

 «غ. ةنس هب قتلا ناجرج ىفو . هيلا ىعس ىح ةيملعلا هتلزنمو انيس نباربخ هيلإ
 همزال اذبو . هعم نجسلا لخدب ناك هنإ ىتح « ادبأ كلذ دعب هقرافي ملو

 دعب همزالي نأ رادقألا تءاشو « هتايح نم ةريخألا ةنس نيرشعلاو سمملا ىف

 « وطسرأ بتك حرس نأ هذاتسأ ىلإ بلط دقو . هربق ىف هعم نفدف « هنوم

 هدنع مس ام هيف دروب اباّك عضي نأب ىفتك او « هتقو قيضب كلذ نع هل رذتعاف

 . "”«ءافشلا باك * ماق ساسألا اذه ىلعو « ةيلقعلا مولعلا نم

 * ةئيبلاو رمدعلا ءوضص ف ءاميثأا ب

 هرصع ىلإ انورقم باّكلا ىلعو « بتك ام ءوض ىف ةداع بناكلا ىلع محي

 . "تش اماكح| هيلع مكحن نأ نم ةلوادتملا انيس نبا بتك انننكم دقو «هتئيبو
 ىلعو لب « هتفسلف ىلء ةريثك ءاوضأ قلي “ ءافشلا باك ” نأ ىف كش الو

 هذيملت هّبو هسفن نع وه هيكحي ام ردقب  ةايحلا هذه نأل كلذ ؟ هتايح
 قتسا ىذلا نيعملا نع امامت فشكتال  مجارتلا باحصأ هفيضيو ىناجزوملا

 . علو ص « لخداملا « ايس نبا (1)

 . 478 41١0 ص « ءاكحلا حجرات « ىطفقلا قف

 . ع8. معاو ص ء« هسفنردصملا (9)

 (ه)



 أشن هنأ هيلإ راش ام لك و . 2“ هيف ترثأ ىلا لماوعلا ضعب نع الو « هنم
 ةغللاو هقفلا مولع نم ايش ملعتو © نآرقلا ظففخل « ليعامسإ تيب ىف ةينيد ةأدن

 ةسدنطلاو باسحلاك ةيلقعلا مولعلا نم دؤزتي ذخأ ةرشاعلا دعب و « ةركبم نس ىف
 غلب نإ امو . ةرشع ةسداسلا نس ىف الإ بطال ضرعي ملو « ةفسلفلاو قطنملاو

 نأ ىلإ فيلأتلاو ةياّمكلا عباتو © فلؤي و بتكي أدب ىتح نيرشعلاو ةيداحلا

 , "' “ ءافشلا >” جرخأ

 ماملإو « هعونتم تاساردو « ةريزنغ ةدام نم باّكلا اذه ىف امم كلذ نأف

 اذه دمتس نأ نكميأ ؟ هدهعل ةيملعلاو ةيفسلفلا ةفاقثلا اهمإإ تلصو ةروص لكأب
 ىرصاعم نم نيريثكل رفوت ىذلاو « هيلا انرمثأ ىذلا ىندبملا دادعإلا كلذ نم

 ىوغللا ىزراوخلا ركب وبأ مهو « هابص ىف مهل ذدتن ةذتاسأ نم مأ ؟ انيس نبا
 انسل ؟ (7فسلفتملا لتانلا هللا ديبع وبأو « فوصتملا هيقفلا دهازلا ليعامسإو

 نيملعم مامأ نحن امنإو « وطسرأ وأ نوطالفأ ةيذاتسأك ةيوق ةيذاتسأ ءازإ انه

 « مالسإلا ىركفم نم نيريثك ةداعريغ ىل> © نودلخ نبأ عنص مك هسفنل انيس نبا مجرت )01(

 ءدبلا نأ نظلا بلغأو ؟ ىناجزوحلاا هذيملت ةيقبلا متأو « هرهع نم نيثالنلاو ةثلاثلا ىلإ هتمح رتب لصوو
 ىذلا لوألا عبنملا ىه اهمسقب ةمحرتلا هذهف نكي امهمو ٠ ريخألا ةبغر دنع الوزن اءاج امنإ ةيابلاو

 . مهندام مجارتلا باصصأ هنم قتسا

 لخدن نأ نودو ©« ىرخأ تاغلب وأ ةيب رعلاب نإ « انيدحو اميدق نوريثك انيس نبال مجر 0(

 ءاكحلا حجرات © ىطفنآلا : ىهو « ةميدقلا يب رعلا رداصملا مهأ ىلإ ريشن نأب ىنتكت كلذ ليصافت ىف

 ص ا« + 2©١م84 « جريسجنك « ءانألا نويع « ةعبيصأ ىنأ نبإ ؛ 485 غ١ ص

 ؛ )ومس ١و. ص ءي ١س «ه)١ 9و ةرهاقلا « نايعألا تايفو « ناكلخ نبا ؛ م. -؟

 لازيالو « حارفألا ةضور « ىروزرمشلا ؛ 78 ه٠ ص 61١845 قشمد « ءاكحلا حيران ؟ ىوبلا

 اهدحأ :ةداملا اريزغ نالصف ةصاخ هيفو « ةيب رعلا ءاكحلا مجارت بتكل كش الو ممم وهو « اطوطخم

 ٠ بيرق رشأب نأ وجرتو ؛ ىدروربسلا نع رخآلاو « انيس نبأ نع

 «© "مس «© نويع « ةعيصأ ىنأ نبا ؛ ١ « ل ع١ ص ء« ءاكحلا حيرات ؛ ىطفقلا ')
 . م د ص

 (؟)



 املاق هلأسم ىأ ناكو » : لتانلا وهو 2 مهزربأ نع انيس نبا لوقي نيءعضاوتم

 نكي مف هقئاقد امأو : هياع قطنملا رهاوظ تأرق ىتح « هنم اريخ اهروصتأ
 . « ١١( ريخ اهنم هدنع

 ءاريثكأرقو « أرق انيس نبا ْنأ وهو «رخآ اسرد انيلع ىلم «“ءافشلا باك*ثُنِإ

 : اهرثك أ امو .هرصع ىف تفرع ىلا ةماهلا ةيسرافلاو ةيس رعلا ةفاقثلا رام لك أرق

 ةءارقلا بابسأ هل ترفوت دقو . هلءأتو ةسرد عياصو هدحو جيس ءاخل

 بلطو بسلا ةنؤم هاقوو هوبأ اهيف هلفك :هتايح نم ىلوألا ةنس نيرشعلا ىف

 ةءارقلا: عولوو « ةبيع ةرك اذو «ردان ءكذ ىف سردلاو ثحبلل غرفتف « شبعلا

 راهناا ىف لغتّشد الو « هلقأ الإ ليالا نم مانب ناك اف . ةشهدم اهف ةعرسو

 حو رمأث نم هيلع امم انيعتسم «همتأ الإ اباك أدب ناك امو . ") ةءارقلاو ملعلا ريغب

 أرقي نأ ةجاح ىف نكي مل هنأ ىلإ هتريخو هصصخت هب ىهتتا دقو . تاقيلعتو

 رظنيف « هلكشملا هلئاسمو ةبعصلا هعضاوم ىلإ دصقي ناك لب « اعابت باّكلا

 يا مهفلا ىف هتجردو معلا ىف هترثلسم نيبو ؛ اهمؤ هفنصم هلاق ام

 « ةجنار اهقوس تناك دقف « كاذ نيح لانملا ةزيزع بتكلا نكت لو

 تيب ن. انيس نبا ناكو . («؟!ةميظع اهئانتقا ف سرافو ناسارخ لهأ ةبغرو

 لب ةصاخلا هتبتكم« عنقي مل هنأ ىلع . اهعمجو بتكلا ءارشو ليصحتلاب ىنعي ملع
 ةتكم امم ىنعنو « ميراتلا كلذ ىف تابتكملا ,ظعأ نء ىرخأ ةبتكم اهملإ مض

 هل تحيأ دقف « ةيلاساسلا ةلودلا د4 ثيروو ىراخب ناطلس روصنم نب حون

 )١( صص « ءاكحلا حيرات « ىطفقلا ؛ « ص «؟ ج« هسه ردصملا + ١غ .

 . غ١ه ص(« هسمت ردصملا (')

 . 9١ ص ع(« هسه ردصملا (9

 ىديدورفألا ردنكسإلا ىحرش ىرتشا ايناسارخ نأ نم ميدنلا نبا هيكحي ام كلذ ةلثمأ نمو (4)
 «ها84م © ةرهاقلا « تسرهفلا ) رانيد فال 1 ةثالثب ''ناهربلا ب اكل” و ** ىعيبطلا عامسلل“'

 . (#هو ص

)7/( 



 هيف راح ءاد مم هتاوادم ىف كارتشالاو « هتيشاحب قاحتلالا ةصرف
 اهف ام ىلع عالطالاو هتبتكم ةرايز نم هنكم ثيحب « هيدل اريثأ ىصأو .ءابطألا

 تك روف رتكلا ةمئلا عمر لام لع ارق تقف 101 نك قو عقل
 هذه ىلع لبقأ ام عرسأ امو . دعب نم الو لبق نم وه هرب ل امو « لئاوألا

 . "”هماع ىف لجر لك ةبثئلص فرعو « اهائاوفب رفظو اهأرقف ©« بتكلا

 «« ءافشلا باك ليثةلاو مضمللا دعب جرخ ةريصبلا ةعساولا ةءارقلا هذه نم
 اذإو . ديدجتلاو ديلقتلاو « راكشالاو ذخألاو « ريثأتلاو رثأتلا هبناج هيف ادبف

 « هرداصم ركذب انينض  مالسإلا ىنلؤم نم ريثك ةداع ىلع - انيس نبا ناك

 اهضعب ىلإ راشأ ىلا « رداصملا كلت نع فشكي اذه هباك ىلع عالطالا نإف

 حملي الو الثم ةيفسلفلا هءازجأ أرقي ىذلا اذ نمو . "هلم ةراشإ ةمدقملا ىف
 نكم ثيم انايحأ امصنب تضرع دقو ىطلاوقأ ىريف ؟ نيلثام هحارمتو وطسرأ

 فالخ نم املوح راد ام ىلع لدت ةشقانم ثشقون وأ ©« (-ذوصأ ىلإ اهدر

 . هلبق وأ انيس نبا دهع ىف

 حي رات ىف ىهذلا رصعلا هودعو « ىرجملا عبارلا نرقلل نوثحابلا ضرع دقلو
 « نآرقلا قلخ ةنم دعب هرمأ مالكلا لعل ماةتساف . ةيمالسإلا ةيلقعلا تاساردلا
 لقتناف « ةمقلا ىلإ فوصتلا او . ىرعشألا ىدب ىلع هرابتعا درتساو
 لوقلاو ©« نيفراعلا تاماقمو سفتاا لاوحأ حرش ىلإ ةداهزلاو .كسنلأ-نم

 تذخأو . جالا بهذي ناك م توسانلا ف توهاللا لوزنو داحتالاب
 قمع نم ىبارافلا اهلإ هفاضأ امب اهتدابمو اهسسأ لجكتسن ةيمالسإلا ةفسلفلا

 ٠ كلذب انيس نبا

 . هس ردصمللا (؟)

 . ١١ صء« لخدملا 6 ايص نبا (9
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 طارقبأ هنود |هدنع فقي ملف « هّتباغ بطلا غلب و . قيسننو قيفوتو ديدحنو

 . لقتسملا هسردو ةيصخشلا هب رات, هيذني نأ ىزارلا ءاش لب « سونيلاجو

 هتافلؤمو ىتوريبلا كذب نأ ىقكي و « ةحيسف تاوطخ ةضايرلاو كلفلا اطخو

 . هلع ليلدتا

 ثلاثلاو ىنانلا نينرقلا و نودسملا ناك اذإ ماع هجوب لاقي نأ نكميو

 عبارلا نرقلا ىف اوناك مهنإف « اهمهفتو ةيبنجألا مولعلا لقنس اولذش دق ةرجهلل

 . ىصخشلاج اتنإلا ىلإ ليصحتلاو عما نم اولقتناو « مهسفن ألو مهسفنأب نوسردي

 ىلع ةماملا ةيملعلاو ةيفسلفلا ىرخألا تافاقثلا راثآ مهترت تبعوتسا دقو

 ةفسافلا ىلع انئئدح انرصق اذإو . ةيدنهو ةيسرافو ةينانوي نم « اهفالتخا

 ةفسالفلا نع تارذش نم مهلصو ام بناج ىلإ « برعلا نأ ظحالن نأ اننكمأ

 ( ةيروهملا ىهو « ةينوطالفألا تارواحملا مهأ اوحرت « طارقسل نيقباسلا

 . ١١طارقس عافدو « ندافو «قيطيلوب و «طسيفوسلاو «سوايطو « سيماونلاو

 « ةماث ةيانع ىف اهومحرثو «هنافلؤم نع اوئحبف « ةغلاب وطسرأب ةيانعلا تناكو

 تبسن ةعوضوم تافلؤم ضعب اهب طاخو « ليلق ريغ ددع أهنم مل رفوتو
 1 (')أطخ هنلإ

 هحارمأل اونيعتسن نأ ممل دبال ناك « اقح امهف لوألا ملعملا اومهفي ىكلو

 اهل جرت دقو ؛ ىسددورفألا ردنكسإلاو سطسرفواثك لوألا نيئاشملا نم

 تايرظنلا ضعب ىف ضاو رثأ هل ناك ىذلا ىناشلل ةصاخو « حرمت نم رثكأ

 هيمسلو (« اريبك ادادتعا هئارآب دتعي انيس نبا ناكو . ةيمالسإلا ةيفسلفلا

 «؟و6ه ددعلا«١ 4م « ةلاسرلا هلجم « ةيمالسإلا ةلفا ةيقي رغإلا رداصملا « روكدم )١(

 ٠ برعلا اهتاعني ناك 5 تارراحلا هذه .اممأ مدقأ نأ ىلع تصرح . 547 9 +4 ص

 . هسمتردصملا (!)
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 ةسردل» حارش عضن نأ ىغبط اذه ردنكسإلابناجىلإ و .11«نيرحخاتملا لضاف#

 ىو «سويةيلبعمو «سويطسماثو «سوبي روفرف مهتمدةم ىفو « ةيردنكسإلا

 اقمع دشأ ىئالسالا ملاعلا ْق مهر أ ناكو « مهحورش نم ريثك مجرتف . ىوحتلا

 . 290لوألا نيئاشملا رثآ نم انامحأ

 اهف مالسإلا وركفم (املوادتو « ةيبرعلا ىلإ حورشلاو بتكلا هذه تلقن

 اذه ىف . ىرجملا عبارلا نرقلا ىف اهماع قيلعتلاو اهتشقانمو اهلوادت رثكو « مهنيب

 نرقلا تايرحنأ ىف عرعرتو دلو ءانيس نبا أكل ةيركفلا ةكرحلا هذه بلق ىفو وحلا
 «فلأو جتنأو . تافلؤمو سرادمنم هب طييام لك نم دافاف «ىرجملا عبارلا

 لمي باك ناك اذإو . فارطألا ةبعشنملا ةكرحلا هذه عم ايشقم هجاتنإ ءاخ

 ةياقعلا ةايهلا هيلع تناك ام لع بتكلا لدأ نه “ ءافثلا* ْنإف « هرصع ةراش
 نم ريثك ىلع دعب رثعن مل اك اذإو . ةدام ةرازمغو ابصخ ىرجملا عبارلا نرقلا ىف

 ةءورقم تناك اهنأ ءالجب تت هنإف « ةيبرعلا ىلإ تمجرت ىلا وطسرأ حورش

 سردت مل املاطو . ةيمالسإلا ةفسلفلا ءانب ىف ةماه ةنبل نوكت اهنأو «ةلوادتمو

 هذه ىف ام نيب ةقد ىفزبمن ْنأ ريسعلا نم ْنإف « ىفاكلا سردلا حورشلا هذه
 . ميدقو ديدج نم ةفسلفلا

 : هعوضوم -

 رظنلا ىلع ةينمملا « نيمدقألا ىلإ ةيوسنملا ةيلقعلا مولعلا ف لوصأألا نم هانقق#
 دهتىلا قحلا كاردإ ىلع ةنواعتملا ماهفألاب ةطبنتسملا لوصألاو « ققحلا بترملا

 1120لعمان2, 7,0900107: 0: 47150016 0015 16 دس,:06 07056, 12وجاق, )١(

 1934, 5. 50 ٠

 . «وال  هو5 ص ء ةلاسرلا هلجم « اسلالاقملا « روكدم («')
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 : فيض مث : م١2 ةعانصلا رثكأ هعدوأ نأ تبرحتو « ...اليوط انامز هبف

 دجوي مل نوف اذه انباك هانم دقو الإ هب دتع: ءىش ءاءدقلا تاك ىف دجويالو»

 , «") هب قيلأ هنأ تيأررخآ عضوم ىف دجو « ةداعلا هيف هتاثإب ىراحلا عضوملا ىف

 « ةيفسلف بتك نم انلصو ايف هلريظنال الومت لماش باكلا نأ قحلا ىفو
 « تاضايرلاو « تايعيبطلاو « قطنملا : ةيسيئر ىل+ عب رأ ىلإ مسقنب وهف

 . ''لوصف هلاقم لكو «تالاقم نف لكو «نونف ةهلمج لك تحنو «تايهلإلاو

 مولعو ةعونتم تاسارد ىلع ىلهتشنف هليصافت امأ « همومع ىف ميسقتلا وه اذه

 ةقطانملا روصّس ناك ام وحن ىلع « رعشلاو ةياط1لا دجن قطنملا تحتف . ةددعتم

 «ىرن تايعيبطلا تحتو .'؟!ةغالبلاو بدألاب قصلأ اناكنإو : دهعلا كلذ ىف
 اهصخأو «دحاو ديعص ىف ته+ب ةنيابته داوم« ريغتلاو ةكرحلا نيناوق بناج ىلإ

 نرد كلاما تعرب اضولوبلباوب و عئاسلاو« اقاوم ورع شل ع
 عم ضرع. تايذإلا تحنو . ةئيها معو « قيسوملاو « باسحلاو « ةسدنملا

 . قالخألاو ةسايسلا نم ءىث ىلوألا ةفسلفلا

 ذخأ ىذلا ةيفسلفلا مولعا ىديلقتلا ميمقتلا كلذ عم باعيتسالا اذه ىشعو

 ىلإ مسقنت مولعلا هذه نأ هصخلمو . وطسرأ ىلإ دعصي ىذلاو « انيس نبا هب

 . قي زيف اتيملاو «ةضايرلاو« ةعيبطلا ةيرظنلا ةبعشلا لمشنو « ةيلمعو ةيرظن : نيتبعش

 افوسلبف نأ دب . '2!ةسامسلاو «لزتملا رسدتو «قالخألا «ةسسلعلا ةبعشلا لمسنو

 5 ه. ص « لخدملا « انيس نبا )01(

 . 550 م". ضع( ١و6.( ةرهاقلا « انيس نبا تافلؤم « ىتاونق بألا )62

 1ةللعمانن, 1*:(جوو»دم» مم. 10-1 0

 « ماع هجوب ميسفنلا اذه انيس نبا مزتلا دقو ١5856 ٠ ص ء« ةيمالسإلا ةم-افلا ف « روكدم (©)

 . ( ما ص « نييقرشملا قطنم ) رييغتلا نم ائيش ةرم هيلع لخدأ نإو
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 ««ءافشلا ”ىلمح نم هل أملع فقوف «وطسرأ دنع اهدممال هنانع ةضايرلاب ىع

 . 21١ ةقرفتم ىرخأ لئاسر ىف اهلجاعو « عبرألا

 «ىناكلا سردلا “ءافشلا”” ىف ةساسلاو قالخألا ملع سردي مل هنأ كردأ دقو

 ( لالقتسا ىف امه1اعيس هنأب دعوف . ةيلمعلا ةفسلفلا نم ناماه ناءزح اهو

 مولعلاب اريثك لغشن مل انيس نبا نأ عقاولاو . '!!درفم اعماج ابا امبهف فنصيسو
 نكي ملو . 2 ةيسايسلا ةفسافلا نع ةيامعلا ةسايسلا هتفرمد امنأكو « ةيسايسلا

 تلح ةيفوصتلا ثوحبلا لعلو « ةسايسلا ظح نم مظعأت هدل قالخألا ظح

 . كولسلا ملع لحم هدنع

 مولعلا تبعوتسا فراعم ةرئادب نوكي ام هبشأ ”ءافشلا باك ”نإف نكي امهمو
 اذا. ورق ةكم وش ةكدملا قزايلا راود قوق. اهنذلنلا لمادا
 ةرثاد هلوهمد دعي هنإف « امتاعوضوم ددعتو اهنونف ةرثكب تزاتما دق هذه تناك

 نأ نيح ىف « دحاو لجر جاتنإ هنأ هيف ام برغأو . هرصعل ةمئالم فراعم
 . نوريثك نوثحاب اهماع رفاضتي مويلا ىلإ “ورديد” ذنم فرامملارئاود

 : هجبنمو هبولسأ  ه

 ريثك نأ « ةيسرافال هتداحإ اهداجأو « ة مم نس ىف ةيبرعلا انيس نبا ملعت

 « ةقالطو رمد ىف نيتغللاب فلؤي و بتكي ناكو . هرصع ىف سرفلا ىركفم نم
 هلواح اهف رثأ امهنم هنكمتل ناكو . مظعأو رزغأ ةسرعلاب هجاتنإ ناك نإو

 .؟معل ١١5» ص ء انيس نبا تافلؤم « ىناونق (!)

 . ١١ ص (« لخدملا « ايس نبا «')

 2120لعمد, طه مامعع 0' 157367-41 هنو 1 ةءماع م]:ة|0م5ههرآرتوتلم (؟)
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 ةينايرسلا ملعت ولو . 2'' ةفارط نم واختال ةيوغل تانزاومو تانراقم نم

 . ةيفسلفلاو ةيملعلا هتاسارد ىف نأش امل ناكل ةيئانوبلاو

 كإذ نم وه امإ هرعش نم اناصو ام مظعمو ( ارثثو ارعش ةيبرعلاب بتك دقو

 صرح ٠6 رثك | قئااقحلا لاكتساو ىنعملا ءادأ لع هيف صر ىذلا «ىميلعتلارعشلا
 . 9 سفنلا ىف ةروهشملا هتينيع هتلثمأ مضوأ نمو « بيكرتلا ومسو ظفللا ةلازحج ىلع
 «رايدلا ءاكب و لاثمألاو ملا ىف دئاصقلاو تايبألا ضعب (نل فلخ هنأ ىلع

 ىلإ و ةدوملا نود اهعيخ تناك نإو « ةعنص نسحو لامج نم ولخت الو
 . ©9برقأ طسوتلا

 « انايحأ ضومغ وأ ديقعت هيفو « ماع هجوب لسرم ماو لهسف هرثن امأو

 ءىش ىف رك ذي ال هضومغ نأ الإ . ةفلتخم عجارم ىلإ رئامذلا ديعي و لما ليطيف
 كانه ناك هنأ انفرع اذإ اصوصخ (« الثم ىبارافلا بولسأ ىف ظحلي ام بناجي

 ةماعلا نع اهم و ةيفسلفلا راكفألا رتس ىلإ ىبرب روصعلا كلت ىف صاخ بهذم
 « ابواسأ مالسإلا ىركفم راك ضوأ نم دعب ىلازغلا ناك اذإ و .٠ 24 ءامهدلاو
 خيشلا ىلع حوضولا اذهرح ميو . ارثك انيس نبا ىلع اذه ىف زاع ال هنإف

 ٠ تالمحو دقن نم دعب اهف اعيمج ةفسالفلاو ةفسلفلا ٍلعو سئرلا

 بولسأ ىلإ ىهتنيف « ئوثني امب لفحي و« بتكي ايف انايحأ انفوسليف ىوري دقو

 1]11320عمانط, 107:ون61:, 7. 161. )١(

 تم رثو ةرم ريغ تءبط دقو« اطوطخم اهمظعم لازي ال ةدع حورش اهلعو« هدياصق ربشأ نم (")
 رن ىلإ اهجوحأ امو « ٠ ١( ه - ١0١ ص « انيس نبإ تافلؤم « ىناونق ) ةيسنرفلاو ةيكرتلا ىلإ
 . ةدوحوملا تاطوطخن اب اميف ناعتس نيديدج قيلعتو

 .ا١م س١١ ص« ٠ « ءابنألا نويع « ةعبيصأ ىنأ نبا (0)

 210لعهادنع, طه ماممع 0' 15:8865-41, مج. 24-0. 04

)١( 



 نأ ىفةذل ءرملا دحي من اوخو تاميط ابعقف © هنم ةريخألا ةثالثلا طامألا ةصاخو
 «ةيظفللا ةعانصلا» اعون ىعب و عجسسيف قنأت دقو.'') ةم رعغ اهأرقيو اهأرقي

 . 292“ ردقلا هلاسر”” و “ربطلا هلاسر””ىف ظحلي ام وحن ىلع

 ودبي و « فولأملا جرادلاو ماعلا انيس نبا بولسأ, قصلأ “ ءافشلا باك ** و

 ىلع هيولسأ ىف توافت الو ننابت ةمث سيلف « هعيح باّكلا ىف دارطاب كلذ

 هتردقو «ةيب رعلا نم هفلؤم نكمت ىلع ةدكاو ةهلالد لدب وهو . هئازحأ ةرثكو.هلوط
 ةيبنجألا ظافلألاضعبل أجلي نأل قو . اهددةعأو راكفألا قدأ اهب ىدؤي نأ ىلع

 لبق نم تررقت تاحاطصم تحضأ نإ الإ مهللا « ةينانوي وأ ةيسراف نم

 . لاعتسالا ىف

 مسقيف ٠ بيوبتلاو بيترتلا محلا لصتملا ضرعلا كلذ ىلع موقيف هجهنم اهأو

 ريسن دحاولا لصفلا فو. لوصف ىلإ ةلاةملاو «تالاقم ىلإ نفلا  انمدق اي

 هنومسلا امي اريك اعولو علوي و . اهجناتن ىلإ تامدقملا نم « اظتنم ايقطنم اريس
 « ةلباقتم فارطأ وأ نيفرط نب ءارآلاو ماكحألا عضيف . ةيلقعلا ةمسقلا

 ةمسق نم جرحي امنأكو ؛ دؤصقملا فدهلا ىلإ ىهتتب ىتح افرط افرط اهشقانب
 1 (””ىرحخأ ىف لخدمل

 « ىعملا ىلإ دصقي, و اهنم رفش لب «ةيظفللا تاك>املاب اقلطم ثبشت, الو

 ادج ظافلألا راصتخا فثدهت>او » : لوقي اذ وهاهو .اسأر هبلإ 5207

 ةضفقانم ىف لي وطتلا تبكنتو ؛ اوهس وأ أطخ عقب ام الإ « الصأ رائتلا ةبناجمو

 . .١-68) صءامو1؟ « نديل « تاهبنتلاو تاراشإلا « انيس نبا (')

 « ردقلا لاسر 6 ١١4-١١9 صء911١ا 6 ةرهاقلا « عئادلا عماج انيس نبا ةفإ

 . ١موو « نديل

 , ١؛-ل ١8 ص « لخدملا التم رظنا (')
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 00( نيناوقلا

 نمل دس ص

 لدا اهيشأ ام وأ ههمشأ امو«باوبألا همصخ ىلع هب دس 9 مم هلدعو

 نم هنكمل كلذ لكو « هب ةيحيسملا ىطسولا نورقلا ف فلأ ىذلا ىسردملا

 افينعو اقاش لدحلا اذه نوكي دقو . هنم قطنملا اذه نكمتو وطسرأ قطنم

 ثدبلا تارورض نم ةرورمض ناك هنأ الإ «هغيستسن نأ انيلعزعي دقو « انابحأ

 قدأ انيس نبا ةقيرطنإ» : ىناتسرهشلا لوقي انه نمو . حيراتلا كلذ ىف ىلقعلا

 (")« صوغأ قئاقحلا ىف هرظنو « ةعاملا دنع

 حورمث وحن لع - نظي ناك اي وطسرأل احرش “ءافشلا” سيل اذه لعو
 نم هاضترا ام انيس نبا هنمض امنإو « ىئوك ألا ساموت سيدقلاو دشر نا

 اضفار وأ «هحيجرت ىريام احم سه «مات لومشو باعيتسا ف تايرظنو ثحابم

 مم امسأ ىلإ ريش نأ نود مهشقانبو نيرخآلا ءارال ضرعي دقو . هضفر ىرب ام

 لوقيف « هباك فص» نمريخ عازن الب وهو . 7امنء ذخأ ىلا رداصملا ىلإ وأ
 اهعم ترثو « ءارألا رثكأ اهماع تقفتا هلمج ىلع هرخآ ماةتساد» : هتمدقم ىف

 عضوم لك ىرشأ نأو « ةعانصلا رثك | هعدوأ نأ تدرحنو « ءاوهألا ىثاوغ

 عم عورفلا دروأو « ةقاطلا ردقب ةقيقحلا حاضيإب اهاحأو « ةهبشلا عقوم ىلإ

 « هروصن ٠١ ققحنو : هرمهبن ام ريهبتسا نمل هفاشكلنا» قثأ ام الإ لوصألا

 ؛١ « ىركفل حلي لو ىركذ نع بزع اموأ

 )١( ه ص(« هسفنردصملا .

  )0هم صعي مد («و ام. 26 ةرهاشلا « لحنلاو للملا « ىناتسربشلا :

 ص « لخدملا « الئمرظنا (؟) ١5-1١6 مل ؟م(2© .

 . وه صعء« هه ردصملا (4)

 )ه١(



 ةيحيسملا ىطسولا نورقلا لاجر لوانتم ىف نكت مل ةمدقملا هذه نأ رهظيو

 ةيصخش ةسارد هنأ اوكردب نأ نوعيطتسس ثيحب «ءاذشلا” اوبعوتسا لو « رمدىف

 ىلا ىناجز وها ةمددةم ىلع حوضو ىف اضيرأ اوفي لو . قياعتو حرش درحم ال
 ىتقو هعسل ال سعأف اهحرشو ظافلألاب لاغتشالا امأ» : انيس نبا ناسل ىلع اههف ءاج

 افينصت كل تلمع « ىدنع نم ىل رسيتب ام متعنق نإف . ىسفن هل طشن# الو

 انطبترا نيتمدقملا نيتاه نأل كلذ . ««١١ىل ىقفتي ىذلا بيترتلا ىلع اعماج

 نأ ىلإ اذه . الوادت ةينيئاللا ىلإ ةمحرثملا “ءافشلا ءازجأ”” لقأ ناكو« لخدملاب

 طقف نانا الإ اهنم انلصو اهف سيلو « ةبعوتسم اهعي> نكت مل ةلوادتملا هخسل

 . نيتمدقملا نيتاه ىلع نالمتشت ناتللا امه

 هنأ كردي وءب الا ةقيقح نيبتي نأ ةصاخ عاطتسا ىذلا وه نوكيرحورو

 هلعلو « نيعم لصأ وأ تباث صن ديقت نود « انيس نبا ةفسلفل قيلط ضرع
 ىلإ دتما لب « نييسردملا دنع سهألا فقي ملو ."'”نيتقب اسلا نيتمدلةملا ىلع فقو

 نأب لوقلا ىلإ دوعي ىذاملا نرقلا تايرخأىف ”نرهم” انيأرف ءرصاعملا ميراتلا
 . "7 كلذ لك ىلع ىضقيام باّككلا اذه رشن ىفوووطسرأل حرش درج“ ءافشلا»

 لاذع هناك ىف ىطسراب ران 1 انه نانا امس ننل اةهنانا لع

 « هييترت ىف هاك اف « هلك ليوعتلا هيلع لوعو « رثأتلا لك هبرثات سكملا
 تحتتفا (لو» : لوقيف « كلذ حرصب نأىف دّدرتيالو «ةريثك داوم هنم دهتساو

 بحاص بتك بارت هب ىذاحأ نأ تب رخو «قطنملاب تأدّتبا باّككلا اذه

 م ف مق رولا -(1) 0

 ةجالتصمر ةاهومرام همعسلماع* 04 "است ملفسم” 8” اسامعرجمب ةهسق (7)
 81ناماه 26. 84. 0مةع., مطهر 1995, 701. 3, 1ةقع. 4, مو. 433-467
 ( قباسلا لاقلل هلماك ةحرت دجوت ثيح ) ةيمالسإلا ةراضحلا ىف ىنانويلا ثارتلا « ىودب روتكدلا

 . ١و5 عه صع( ١9:5 « ةرهاقلا
 180هانزت عمق, 120و6ج 8همون» هءاسأ] ادن عع اذ هبدطدت, ةهصق توا, 8”]راوز. (9)

 0معل5, وتتفق, 1930, 6. ؟., م. 312: اة1هطعوصر, 34560, 1883, ؟. 11, م. 404

 1885, ا. 117, م. 4,
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 «ةدوجوملا بتكلا هنع ولحتام فئاطالاو رارسألا نم كلذ ىف تدروأو « قطنملا

 هب متؤملا فينصت ةاذاحم ءايشألا رثكأ ىف ىل قف ملف « ىعيبطلا ملعلاب هتولت مث

 نم نيقباسلا وطسرأ حارش اضيأ رثأت هنأ الإ . 21١ «هربك اذتو ةعانصلا هذه ىف

 تعضخ أمل عضخو .ةيقاورو ةينوطالفأ ءارآ قنتعاو « نيب ردنكسإو نيئاشم

 ةفسلفلا ودبت ام اريثكو . تارثؤمو لماوع نم ةماء ةيمالسإلا ةفاقثلا هل

 ةيةيفوتلا ةعزتلا عم ايشم « ىرخأ راكفأب ةيوشم وأ لدعم “ءافشلا”ىف ةيطسرألا

 اذه ىف ىضايرلا مسقلا نأ ىلإ اذه « اهعيم ةيمالسإلا ةفسلفلا تداس ىآلا

 . ©"ةلص ةيأب وطسرأل تميال بالا

 : ىرحألا انيس نبا بتكب هتلص -

 ةطسوتم وأ ةلوطم بتكو لئاسر نيب ,فلؤم ىبام ىلع ديزي ام انيس نبا عضو

 ناك نإو « انيلإ تلصو ىمظعلا اهتيبلاغ نأ ظحلا نسح نمو . "7ةرصتخم وأ

 «قطنم نم ةيفسلفلا تاساردلا ىلع اهيثلث وحن بصنيو . اطوطخم لازيال اهنم ريثك
 كشالو .٠ ةسايسو « قالخأو « فّوصتو « قيزيفاتيمو « سفن ملعو « ةعيبطو

 , ؟!ةعومجلا هذه تافلؤم مهأ «تاراشإلا» و «ةاجنلا” و «ءافشلا ” نأ ىف

 ه ١١ صعء« لخدملا « انيس نيا )١(

 - هيف ردمملا 49

 مسالا رركم وهام اهنم نأ الإ © افلؤم ١ ١٠ وحن ىلإ انيس نبا تافلؤمب ىتاونق بألا دمصي (؟5)
 9+١ 1١556--١50« ص ء« انيس نبا تافلؤم) ةيسرافلاو هيب رعلا نيب رركم وه امو « رهظي ايف

 رشنت نأ موي الإ ايل ابن نوكي نلو « انقؤم لازي ال اذه هرصح نأ لع . (١هم- 6 ١

 رهظ دقو« هتف نم ءازجأ وأ !ءزج اهباغأ ىف ىرخألا ةيفلفلا انيس نبا تافلؤم ملاعت (5)
 بتكلا ىلع اهرصقب انيفتك!و « ةنراقملا ىف اهلخدن نأ أشن ل كلذل . *“ءافثلا”” روهظ لبق اهم ريثك

 ٠ درو ذخأ لحم "'ءافشلاب”* اتاص تناك ىرخأ بتك ىلع وأ « ىربكلا ةلوادتملا

)110/( 



 .,فو « كرتشم ساسأ ىلع اماق « ةقيثو “ ةاجنلا ” و “ءافشلا*” نسب هلصلاو

 قطنملا باعيآسا نه «ءافشلا» اهماع ىب ىلا ةيسيئرلا ةركفلا نأ كلذو . اعم امهف

 .““ةاجنلا باك” الع دمتعا ىلا اهسفن ىه «ىىلإلا ملعلاو ةضايرلاو ةعيبطلاو

 لوصفلاو « عبرألا “ ءافشلا * لمج لباقت ماسقأ ةعب رأ لع ىوتحي وهف
 .(١؟هصفو هصنب رركم وه ام اهنم لب « اهقسانتو امينرت ىف ةباشتم نب اكلا ىف

 ققحي و« عورفلاو لوصألاب ملي ”ءافشلا“ نأ ىف صخلتب قراف نم امهنيب ام لكو

 نم ديال ام ىلع لمتش» «“ةاجنلا” نأ نيح ىف«نيرحبتملاو نيصصختملا ةبغر

 لوصألاب هل نوكي و ةصاخلا ىلإ زاو « ةماعلا نع زيه نأرثؤي نمل هتفرعم

 «دحاووجى ادعأ دقو . لو الل ارصتخم قحبىناثلا ريتعا اذهلو ,''”«ةطاحإ ة يك لا

 «لبق نم اهملإ انرشأ ىلاو «“ءافشلا” لئاسم امف ترصح ىلا تاحوللا نأ ذإ

 نم انيس نبا غرف نإ امو ؟“«ةاجنلا*” لكس نيوكتل رهظي اهف تمدختسا ىلا ىه

 . 9 ىناثلا جرخأ ىتح لوألا
 ءانيس نبا فلأ امرخآ هلعلو « اروهظ امهنعرخأتف “تاراشإلا” بات امأ

 .تاونس ىبامثوحمىلإ ةريخألا“ءافشلا“ ءازحأ نيب و هنيي لصفت ىلا ةدملا دعصتو

 هيف ةيصخشلاو راكشالا بناجو « ةصاحلاا هضرع ةقي رطو هبيترتو هب ولسأ هلو
 “ءافشلا”” عم قتلي هنأ الإ . 2؟) ةيقرشملا ةفسلفلا ةعش ىلإ مد اذلو « حصوأ

 دصق نع لمهأ© ١41١7 ةنس « ةرهاقلا ىف '“ةاجنلا”” رشان نأ ىلإ ريشن نأ ةجاح ىف انسل )١(

 ٠ هيلع تامتشا « #١058 ةنس « ةميدقلا ةمور ةعبط نأ نيح ىف « (” ص « ةاجنلا) ىضايرلا مسقلا
 داعملاو أدملاو« ةيانعلا : الثم اهنيبب نم ىذن ةريثكف ''ةاجنلا””و ؟'ءافشلا*”” ىف ةركملا لوصفلا امأو
 © 55 ص ء« ةرهاقلا ةعط « ةاجنلا ؟ 0م 2 ؟ىو ص « هرم.« نارهط «ءافشلا )

 : ةلباقملا هذبب نوشاوح ةسنآلا تينع دقو 46 ( .٠

 8.-11. 01ءطمص, طه 025/17161107 0ع |' ءووعبامع أ 06 | هياقاعامع 0' ههت> نق 151 5517و

 طوعتف, 1987, مر. 4990-3.
 .٠ 8« ص « ةاجنلا « ايس نا )0

 . 7" ص« ؟ مب « ءاينألا نويع « ةعبيصأ ىنأ نبا ؛ س ص ()
 21ةهقلعهدع, طه ماممع 1575867-041... م. 64, 110. 2. (4)
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 نب الا نب ضقانت الأ مهملاوفوصتلا اهلحم لح دقف ةضايرلا هيف تلمهأ دق

 . ةيسيئرلا تايرظنلاو ةيرهوحلا راكفألا ىف

 |.هوء هي امهلب اقي و “ ءافشلا ”” ءازإب انيس نبا امهعضي نارخآ ناب اي كانهو
 , 2١١ انايحأ ىمسن م “ةيقرشملا ةكمملا» وأ «ةبقرشملا ةفسلفلا”و“قحاوللا»
 تبأر مث »: لوقي ثيح “ءافشلا” ةمدقم ىف انيس نبا هيلإ ريشيف لوألا امأف

 « ”قحاوالا”” باك هيمسأ « رخآ باك ( ءافشلا ىنعي ) باكلا اذهولتأ نأ

 بالا اذهل حرشلاك نوكي « ةنس لك ىف هنم غرفي امب خرؤي و« ىره عم مت

 ءرخآ نطومىف هيلإ ريشل و ١" . «هيناعم نم زحوملا طسدو هيف لوصألا عيرفتكو

 « مهتجاح قوفو مهل ريثك وه ام “ ءافشلا بات * ىف مهانيطعأ » : لوقيف
 و ؟!وذحا ان ىلع ةدايز مهل حلصي ام “ قحاوالا ” ىف مهطعنسو

 « ةيونيسلا تافلحلا ف بالا اذه نع ثحبلا انئش نإ لواحت اثبع نكلو

 درجم سمألا امنإ و . ؛7طق دجوي مل هنأ نظلا بلغأو ؛ دعب هيلع رثعي مل هنإف

 نيب و ؛ كلذ دي ؤت ةقباسلا هتارابعو « هيلإ دصق عورشمو انيس نبا همزبعا مزع

 نيبقرشملا نيب امف هيف لصف نأ انيس نبا لواح ىذلا ““ فاصنإلا ” باك ايناج عدن )١'(

 ةئيه لع قب وأ ةين ابن ةدوص ىف فلأ له : هلوح تاياورلا تراّضت ىذلاو « فاالخ نم نيس رغملاو

 ىلع ليحن نأب ىئتكتو ؟ ءازحأ هنم تيقب وأ دوعسم ناطلسلا بهن دعب هعيمج عاض لهو ؟ تادوسم

 ©« ١9410 ةرهاقلا ©« برعلا دنع وطسرأ « ىودب نمحرلا دبع ) كلذل ىودب روتكدلا قيقحت
 -١9(. “ص

 . ٠١١ ص ع(« لخدملا« ايس نبا (')

 . ع ص (« نييقرشملا قطنم « انيس نبا (9

 قحاول””ب اًريغرخآ ءىش هع دحنن ىذلا“*قح وللا ”ب اك نأ ظحالن نأ ةجاحىف اننظن ال (4)

 تايعيبط نع اريثك جرحت الو « ىعيبطلا لملا ىف ةريغص ةلاسر وهو « اطوطخ لازي ال ىذلا '“ ةميبطلا
 . (8١مم-ل- 1١807 ص انيس نيا تافلؤم ىناونق ) ةاجننا

)19( 



 ريخألا دقعلاو « دءو ام زنكي نأ هيلع اريسن نكي ملو . )2١ لحام ذيفنتلاو مزعلا

 قلقلا نم ائيش هيف ىناع : هقباس رم اءوده رثكأ نكي مل هنايح نم
 دومم ناطلسلا شطب اددهم ناك دقف . ىتُش لغاوش هتلغشو « بارطضالاو

 « ةيفسافلا هءارآ همساقي نكي مل ىذلاو « ىبأف هطالب ىلإ هاعد ىذلا ىونزغلا

 كلذ عمو ؛ هيوكاك نب نيدلا ءالع اهريمأب ىمتحيل الإ ناهبصأ ىلإ أجتلا امو
 . "”دومم ناطلسلا نب دوعسم ناطلسلا دب ىلع هبتكو هعاتم بهن نم مسن مل

 تاشقانم هتفرمد نيدلا ءالع ريمألا بناج ىلإ اهاضق ىلا ءودلا تاظحل ىفو

 دصربو © انمز ةغللا بئارغب لغشف « لوألا هفادهأ ضعب نع تاسفانمو

 رهظ هل بلق نأ ثبلي ملءهذيماتو هيماح « نيدلا ءالع نأ ىلع .رخآ انهز كالفألا

 . 29 هلتقب سمأ ىتح اديدش ابضغ هيلع بضغو « نجلا

 رؤصي, ىذلا وحنلا ىلع اياك انل جرحي نأ هذهك فورظ ىف هل ىنستي فيكف
 « «نوناقلا»* و “ ءافشلا ”* ةرتفلا هذه ىف مثأ هنأ هيفكي و ؟ "”قحاوالا” هب
 ةوفص «تابينتلاو تاراشإلا» مث « «ىلالع ةمانشناد” و « ةاجنلا ” جرخأو

 هنأ لع . (؟!ةيبطو ةيكلفو ةيوغل ىرخأ تاسارد بناج ىلإ « ىنسلفلا هريكفت

 عضو ىذلا وهف «ىناجزوإا هذيملت همأ امإ و « رهظي ايف “ةاجنلا باك ” م م
 . «ةقباسلا هذاتسأ تافلؤم نم هايإ اعماج « ىضايرلا همسق

 1120لعمان1, 10796707, م. 22, )١(

 انيس نبا ةافو ليبق ةثداحلا هذه تعقو ٠ 48ه غ1 ١ ص « ءاكحلا حيران « ىطفقلا )0(

 وطسرأ « ىودب) اهريصم نع هباقدصأ ضعب لؤاستو هبتك ةرثمب ىف اهرثأ اهل ناكو « تاونس ثالثب

 .( 88ه - 7+ . ص « برعلا دنع

 5 ٠7٠١ ص « مالسإلا ءاكح حي رات « ملا ف

 « ءابنألا نويع © ةعبيصأ ىبأ نبا ؛ 488 ع٠ ١ ص ء« ءاكحلا خيرات « ىطفقلا (4)

 . م" ضع« [؟ج

 . هوم ص ( انيس نبا تافلؤم « ىناوق (6)

0) 



 «ءافشلا”” ةمدقم ىف اضيأ هركذ درو دقف “ةيقرشملا ةفسلفلا باك” امأو

 ا وال
 هيف قس الو « ةعانصلا ىف ءاكرشلا بناج هيف ىعارب ال ىذلا حيحصلا ىأرلا

 بح نم باك ناونع ريش نأ ّلقو : 0 مهأصع قش نم

 « عقوأ ام ردقب أطخو سبل ىف عقوي نأ وأ « ناونعلا اذه راثأ ام عالطتسالا

 ىذلاو . 2''مويلا ىلإ ليفط نبا ذنم درو ذخأ لحم نوكي نأ هلردق امنأكو

 ريسفت نم نوريثك هيف عقو ىذلا طلخا كلذب اقلطم نذؤي ال هنأ هيف عازن ال

 . نانيابتم امهالولدمو « نافلتخم نيظفللا نأ ذإ « “ ةيقارشإلاب ةيقرشملا”

 اهنم زيك « اذ تدهمو ةيقارشإلا ةفسلفلا تدغ نإو « انيس نبا ةفسلفو

 . ؟زيقلا لك

 كلذ ىلع نمزلا قيأ لهو « ناونعلا اذه قدصي مالع فرعن نأ انينعيو

 سراهف ىلإ انعجر نإ .  ةيقرشملا ةفسلفلا ” انيس نبا هامس ىذلا بالا
 3 اهنكلو « مسالا اذه لمت تاطوطحخم ىلع لمتس العف اهاندجو تابتكملا

 « قطنم نم ةعب رألا ةفسلفلا ءازحأل ضرع ىوس رخآ ائيش تسيل « فصولا م نإ
 . (؟”ةفورعملا انيس نبا بتك ىف ظحلب ام وحن ىلع« تايهإ و «ةضايرو « ةعيبطو

 بيرق وهو « ؟“ نييقرشملا قطنم ” ىمسل صقان باك (ندنأ نيب اذه قوفو

 نضر هنا ندب اهدفو رو اتيورتم ةدررت كاسر طبل هده عمرا لك
 ضعب الإ اهنم انلصي مل نإ و « ركذلا ةفنآلا ةعب رألا ةفسلفلا داوم ةحلاعم ىلإ

 ١٠١ ص « لخدملا « انيس نبا )1(

 ٠ (شماه ١5 ص ) لبق نم ةيبرعلا هتمح رت ىلإ و هيلإ انرشأ دقو « لماش قيقحنو ضيفتسم

 11ةقلعمانت, ةظه ماممم 4: 15-41:ةاتر, م. ف

 ةغرو . 21811120, ©6748. هنا. ؛ "م ٠١ ص « انيس نبا تامفلؤم ©« ىناونق (؛4)

 نذؤي ام اقلطم ابف سيلو ©« تاطوطخملا هذه عح ىف المف أدب ةيب ان ةيفصت ةطقنلا هذه ةيفصت ىف
 . ةفولأللا انيس نبا ةفسلفل ةراغم ةفسلفب

 )١؟(



 ةفورعملا انيس نبا ءارأ عم ماع هجوب قتلت اهرصق ىلع هيوحب و « قطنملا ءازحأ

 . ؟١!ةررقملا هترايرظنو

 ءارآ ىوحي «“ ةيقرشملا ةفسلفلا باك ” نأب لوقلل لحم ةمث سبل نذإو

 ىلع ةيمسنلا هذه تمهفولو ؟ اهتاذب ةمئاق ةفسلف ضرعيو ةدحلا لك ةديدج

 نم ريثك ىفنتنال « انيس نبا هدارأ ىذلا هجولا ىلع قدأ ةرابعب وأ « اههجو

 ءرسد ىف ةلوادتم نكت مل “ ءافشلا ” ةمدقم نأ هل فسؤي امو . أطحللاو سبالا

 نوثحابلا قاسناف « ةلكشملا ههه تريأ ذنم « برغلا ىف الو قرشلا ىفال

 . 29 املإ اوعجريو ةمدقملا هذه نع اوثحي نأ نود تالاتحاو ضورف ىف

 اهم عطققي نأ دري مل هنكلو ؛ ةيمسنلا هذهرك ا ىذلا وه انيس نءا نإ اقح

 قطنم” ةمدقم ىف سكعلا ىلع ودب. لب «ةممدقلا وأ ةيسرغلا تافسلفل اب هلص لك

 اباجحإ و وطسرأب اكسمت نوكي ام دشأ « اهنم هتلزنم ىلإ انرشأ ىذلا «“نيبقرشملا

 مهنأل ؛ مل بصعتو نيئاشملا ىلإ زاحنا هنأب حرصي و « هلضفب افارتعاو هئارأ

 . ؟9بصعتلاب فلسلا قزف ىلوأ

 كرادتب و ضراعي و شق اني نأ نمدهن اعنمب ال ب اجعالا كلذو زايحنالا اذهنأ ريغ

 «ءافشلا*”ىف نإ«هتقي رط تناك كلتو . 4 هيف رصقام لكي و« هتافام وطسرأ لع

 لجس ةداملا ريزنغ وهو “ءافشلا ” نأ سمألاىف ام لكو « ىرخألا هبتك ىفوأ
 حورف ةريغصلا بتكلا امأ«انايحأ ةضراعملا امف ىنَحم دق ةضافإىف نيقباسلا ءارآ

 )١( ص « نييقرشملا قطنم « انيس نبا 5" ٠
 ةفسلفلا ” اومح رت رشع ىناثلا نرقلا ىنيت ال نأ ىلإ ر يشن نأ ال له ع« )١5١( ص (')

 هيف مقو ىذلا أطخللا كلذ ىف اوعقي رف « مطن1055مطأو 021684815 ازكه ؟'ةيقرثملا

 ٠ ني رص اعلا ضعب
 ةمدقم نوكت نأ حيجرتلا لك حري . مل 8 ص «نييقرشملا قطنم « انيسنبا ؛(07١)رص 249

 امهف ىناعملاو حورلا نأل « قحالتم وأ دحاو خي ران ىف اتعضو دق ««نييقرشملا قطنم””ةمدقمو“'ءافشلا”
 وحب ىفو هعيمح هم امنإ دعب الا بتكت مل “ءافشلا”” ةمدقم نأ اضيأ ا رملا نمو ٠ ةكرتشم وأ ““ةب راقتم

 . "**ةيقرشملا ةفسلفلاو”* "'نييقردملا قطنمو*”” « “'فاصنإلا باك ”” اهلامب ىلا تانراقملا كلت

 . م” صعء« قاسللاردصملا (4)

 )١؟(



 «ءافشلا نإ”: لاق ثيح ريبعت نسحأ اذه نع انيس نباربع دقو .زربأ اهذ دقنلا

 ةفسلفلا باك ”نأ نيح ىف؛ةدعاسم نبئ اشملا نم ءاكرشلا عم دشأو ءاطس ربكأ

 ««ءافشلا**ىف اذه عمو .١'مهءاءجورحلااوةعاطلا اصعقش اريثكديف قتبال“ةيقرشملا
 وه وه انيس نباف . 27 «رخآلا باقكلا نع ىنغتسا هل نطف ول امب حيولت ”
 ىلإ وعدب نيح شقانبو . هدقن سعألا ىضتقا ام دقن « كاذ وأ باّكلا اذه ىف

 نئمطي ام ذخأي و« حيولتلا نم ءىش ىف وأ ةحارصوف هدنع امب ىلدي و« عاد ةشقانملا

 . هريغ وأ وطسرأل تناكأ ءاوس « ءارآلا نم هل

 : * هتفسلف نع ربعي ىدم ىأ ىلإ -
 ىارافلاوىدنكلا ناك اذإ و« ةيمالسإلا ةفسلفال لوألا لثملا قح انيسنيا ربتعي

 اري وصت اهروص ىذلا وه هنإف « اهرمدانع نيوكتو اهمئاعد عضو ىلإ هاقبس دق
 ةفسلف كانه نأ ىف كشلل لام قبب ملو . اهملاعم تحضتاو اهتيصخش هب تلمتكا

 برض ىهامنإو . ةتحبلا ةينيطولفألا الو « ةصلاخلا ةيئاشملاب ىه ال « ةيمالسإ

 تافسلفلاب ترثات « ةنيعم ةئيب و ةصاخ فورظ هنبتلإ ةساردلاو ثحبلا نم
 تاقلح نم ةقلح تحبصأو «اهلإ تفاضأو امنع تذخأو « اهف ترثأو ةميدقلا

 , 29 !متازيممو اهصئاصخ اهل ىناسنإلا ريكفتلا

 ةبرظ تسردو . اصاخ اجالع اهتحلاعو «ىربكلا ةيفسلفلا تالكشلل تضرع
 هلصلا ديدحت ىف تنتفاو «ددعتملا نم اولا تلصفف « اضيفتسم اسرد دوجولا

 ىرطفلاو« لقعلاو سفنلا نيب تقرفف « اقيمع اثحب ةفرعملا ةيرظن تئحبو . امهنيب
 «ةداعسلاو هليضفلا ةيرظن ىف لوقلا تلصفو .أطأناو باوصلاو « بستكملاو

 )١( ص « لخدملا « انيس نبا ٠١٠١ .

 صحف« ةيمالسإاللا ةفسلفلا ىف « روكدم فق ١8601١6-١9 ه

 (؟؟)



 ضعب اهمإإ ومس ىلا لئاضفلا "هليضف ىلإ تهناو « اهتعرفو لئاضفلا تمسقف
 ةقيلفلا ءابنقأ .تيعوتسااو....نمعسس رظلو كاد لمات هو د اينألاك سان
 «قالخأو«قيزيف اتيمو«ةضايررو «ةعيبط نم «ةيلمع وأ تناك ةيرظن «ةفولأملا
 « تابنلاو ءايميكلاو « ةايحلا مواعو بطلا املإ ثمضو ؛ ةسايسو«لزنم ريبدو
 .(١)ةيسيئرلا ةفسلفلا ماسقأل تاعي رفتو بعش اهنأ ساسأ ىلع« قيسوملاوكالفلاو

 ةفسلف ىههذه تناك اذإ ىرخأ ةرابعب وأ «ةيمالسإلا ةفسلفلا ىه هذه تناك اذإ
 تالكشملا ضرعي . اهنع اريبعت هبتك لمشأو قدصأ نم “ءافشلا” نإف « انيس نبا
 تاساردلا نم اناولأ اهبلإ مضي و ءاقيقد اليلحت اهلا و « ابهسم اضرع ةقباسلا
 ىرخأو ءوطسرأل ءارآ هيف ظحلن .2') ةفسلفلا نم ءازجأ دعت تناك ىلا ةيماعلا
 اجزم تجرم اعيمج اهنكلو .''”بيزيركو نونيزل ةئلاثو« نيطولفأو نوطالفأل
 .هراكتباو انيس نبا ديدجت اف ودبب «ءازحألا هلصتم ةقسنم ةدحو تنوكو « امات

 « اهضفرو ىئادقلا تايرظن ضعب دقن ىف راكسالا اذه نوكي ام مضوأو
 . اهماعدإو اهدسأت ىفوأ

 لومحلا ىلع ملا ةركف قيبطت نم سطسرفواث هيلإ بهذام « الثم « شقانيف

 اوضراعنيذلا « نيثدحن اةقط انملا فص همظنب ةشقانم « عوضوملا ىلعتسقبط امك

 سويطسماث ضراعي و . ؟) رشع عساتلا نرقلا ىف نوتلمه اهم لاق ةبماشم ةيرظن
 سوميسقم ىلإ امضنم «هدحولوألا لكشل ابدادتعالا نم هررقامف ةحيرص ةضراعم
 هلانه نأو «ثلاثلاو ىناثلا نيلكشلا نع ةينغ ال نأ تابثإ ىف ©” ىريمزألا

 .(هم) ص ()

 )١١)(. ص (0

 )١7(. ص (0

 الآ ع0لعمان, 207027:0» مهو., 190-189. (؟4)

 مهنأ ودبي ال ناك نإو ء وطسرأ حارش نيب هنودعي و « 5 سميسك ام ”” برعلا هيمسي (0)
 لك ةفيظوو سايقلا لاكشأب ةصاخ ىع دقو ٠ ( "017 ص « تسرهفلا « ميدنلا نبا) ائيش هل اومجرت

 <« نيملسمل ار ظن تفلتسا صويطسم اث عم لي وطش انت كلذ ىف هل ناكر« ( 1*”هناع, 0وهجمت, 1, 45) اهم

 ٠ ءانيس نبا ةصاخو

 (؟15)



 هيليشال هلاق < انركذيف « "''امهقيرط نع الإ رسد ىف مت ال ةنهربلا نم اب ورض
 ىلع ةنهربلا ىف نتفيو . 2''اهنم لك ةفيظوو ةثالثلا سايقلا لاكشأ نع اريخأ
 ناهرب ىمس ىذلا روهشملا هناهرب اهببهخأ « ةدع هلدأ هيلع ميقيو « سفنلا دوجو

 . "”ىنراكيدلا وتيجوكلا نم هبرق دشأ امو «رئاطلا لجرلا

 نيحىف «“ءافشلا”ىف الصفم اضرع ةضورعم اهدجن اهربغ ىرخأ قئاقدو هذه

 . ةرياع ةراشإ ىفف تركذ نإ وأ « ىرخألا انيس نبا بتك ىف رك ذت ال دق امنأ

 ةيفسلفلا انيس نبا راكفأ نم ةكف دجوت ال هنإ لوقت نأ عيطتسن « معنام ردقب و

 هلوادتت نأ موي هنأ اننيقي و . ركذ باكلا اذه ىف الو الإ ةركتبملاو هليصألا

 ءاطخأ نم ىضم ام ىفكو . ادسأتو اتوب اذه انبأر دادزيس رمد ىف أرقي و ىد»ألا

 . ةءارق وأ عالطا نود “ ءافشلا ”” ىلع م4 اب لجعتلا اهؤشنم

 «اهنع ربعي ©“ ءافشلا ”” نأ مس اذإ و . تروطت انيس نبا ةفسلف نإ لاقي دق

 ءارآ انفوسليف اهبف قنتعا ىرخأ لحام اهتلت « ةصاخ هلحرصصم ىف الإ كاذ (ف

 “ءافشلا* دعب نأ أطخلا نم نأ انيب نأ انل قبس هنأ الإ . (؟”ةرراغم تايرظنو

 )١( ص « برعلا دنع وطسرأ ©« ىودب  54-5١مم. 215-212. ؟ .1010

 )"'(. 485ل. طهعطعأا هن, 176016 لكني 51116915: ع, كهطق 1عن. 7111105., 1816, م.

  15-6لاال065 3511+ 16 10!51وة5:ع, 8وجتق. 901, مج.

  )9ص « ةيمالسإلا ةفسلفلا ىف ءروكدم لالا١- ولا١ .

 (هذوطمس, 1 ثدوال#م1 م]ةامدوص] ودلع 4*0 01هعردةراع, هده 10عان. م],2106. لانتلا ان

 ععماأ. 1948: طرث076 0653 0176001165 © 03 76712701168. 8811ه, 1950, 2. 5 ان

  1585818له 7630:1116 1*0 51دق, لهطق 4 21عاتاع, 11)1-12010انق1052
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 ةحضاو ةلدأ هيلع مقت لو « ةزراب هلثمأ هل مدقت مل انكلو ٠ مامأ انسل انأ هيف عازن ال ىذلاو

 ةحوخيشلا ةفاظ هين اثلاو ©« ةلوهكلا وأ بالا ةفاظ امهادحإ ىمسن نأ نكي « نيتي ابتم نيتفسظ «

 ةيقرشملا ةفلفلاو ةياشملا ةفلفلا ىرخأ ةرامعب وأ .

 (؟8)



 نم سماحلا دقعلا ىف الإ هنم غرفي مل هنأو « هلوهكلا وأ بابشلا تافلؤم نب

 باك ” ناك اذإو . ةنيابتم وأ ةلصفنم ريكفت لحارم ةمث سيلف « هرمع
 هلا اذه نإف « ىفوصلا همسقب زاتما دق « هتافلؤم رخخآ وهو « “ تاراشإلا

 . 27«ءافشلا“ امه ىنعنيتالا ىسدقلا لقعلاو ةؤبنلا قب رظن نم مئاعد ىلع موقي امنإ
 . اعم نيباكلا نم مدقأ انيس نبا فوصت نأ ىلع

 سيل نكلو « رمتسم طاّدن ىف فوسليفلا وأ ملاعلا ريكفت نأ ركنن ال نحنو

 . لبق نم ررقت ام مده روطت وأ بالقنا ىلإ امئاد ةكرحلا هذه ىدؤت نأ مزالب

 مهتفسلف ئدابم ترقتسا نيذلا نيركفملا كئاوأ نيب نم صاخ هجوب انيس نباو

 هيكحي امن اذه ىلع لدأ الو . ركذي رييغت دعب ايف اهياع أرطي ملو « ةركبم نس ىف
 نم تغرف ىر# نم ةنس ةرشع ىلامت تغلب اهف » : لوقيف « هسفنل هتحرت ىف

 « جضنأ ىعم مويلا هنكلو « ظفحأ ملعال كاذ ذإ تنكو « اهلك مولعلا هذه
 . “6 ("'ءىث هدعب ىل ددجت مل دحاو ملعلاف الإو

 : هتمجرثو هحرش - /

 دقف « دعو م “ ءافشلا ” حرشب نأ انيس نبال حسفي مل نمزلا ناك نئل
 عضوو صيخلتلاو راصتخالاو (يس ال . نورخآ نوثحاب اذهب علطضا
 ىثاوحلاو حورششلا فيلأتو قيلعتلاو حيضوتلا وأ « بناج نم لئاسرلاو نوتملا

 نرقلا ذنم ةيمالسإلا تاساردلا ىف دئاسلا جهنملا تناك « رخآ بناج نم

 مهنم ركذلاب صخم « نوريثك « ءافشلا ” حرش ىلوت دقو . ىرجهلا سماخلا
 ىذلاو « ةرجهلل رشع ىداحلا نرقلا فصتتم ىف ىقوتملا ىزاريشلا نيدلا ردص

 . ؟!ا/لا/ ص © "لح © "6مل ص «© ١ مب « ءافشلا ©« انيس نبا )01(

 قطنم ىف هدك ' » هسفن ىعملا ىلا انيس نيا داع 4١5 ٠ صءةب ءاكحلا ران « ىطفقلا 2(

 . م ص (« نيقرشملا

 9( ص)و١ر( .

)"1"( 



 ءازجأ نم عبط ام شماه ىلع هحرسد عبط دقو « انيس نبا ملاعتل ددجملا دعي ناك

 ءانايحأ ىمست اك ىئتاوحلا وأ «حورشلا هذه رظعم لازي الو . 21١ «ءافشلا

 ريسفتلا ىلإ برقأ اهنم فرع امو ..ةّوجرملا ةدئافلا دعب اهنم دفي ملو « اطوطخم
 ةيعوضوملا ةساردلا ىلإ هنم « ىرخألا انيس نبا تافلؤم داهشتسالاو ىظفللا

 “ ءافشلا ”ةسارد نإف ©« اهرممأ نم نكي امهمو . ةديدج ةدام فيضت ىلا

 . ءارقلل اهممدقتو امنع فشكلا ىضتقت هلماك ةسارد

 ««ةاجنلا *” ىف انل كرتو « هسفن انيس نبا هالوت دقف باّكلا اذه راصتخا امأ

 ملو . هب اوفتك او « دعب ايف نوثحابلا هيلع لؤع دقو . "هل صيخلت قدصأ
 « نييضاملا ندرقلا ىف ةرخأتم تالواحم الإ رخآآ اصيخلت ©“ ءافشلل ” رن

 . "”اضيأ ةطوطخم لازتالو

 اميدقف . اثيدحو ادق ةدع تافل ىلإ هضعب وأ هلك “ ءافشلا ” مجرت دقو

 دجي مل هنأ رهظي و . «*ريبك طسق هنم ةينيثاللا ىلإ لقنو « 4 ةيسرافلا هتفرع
 تءرت ثيدحلا يراتلا فو . "9 ةيربعلا ىلإ الو ةينايرسلا ىلإ ال هليبم

 .٠ نارهط ةعط « ءافشثلا « انيس نبا )١(

 9 ) ١م )ص )0(

 « فجنلا © انيس نبا « ىحي رطلا ملظاك دهب ؛ 76 ص ؛ انيس نبا تافلؤم « ىناونق (9)

 . الو ص(© 14

 . قباسلا ردصملا (4)
 11116 31.-1ط. 0" 156عوزت, 167 57:16 © 10ه عالعرل 601مل, وطه (9)

 41متر [11)1-82010نقأنمو ؟2ةطجهتفعر 2وعتق, ممقطق 1951: (2عهطمطأ ه,, 8

 171[ العتامع 011 ]ع :01معرول و تعافتاع [ءهه1/107 (آن متح ىقتخج 0؟(نةدصط! 10861951

 بدألا ع ران ىلع اليحم « ةيناي رسلا ىلإ ءازجأ هم تحرت هنأ ىلإ أط> نالكورب بهذ (7)

 8معاعءاسممم, 0 همعشم. 06ج 0+ه5. طراع., عانس, 1902, 8انممآ.و : كررشمولرتايرسلا

 12. 1, م. 816).

 س نأ ةقيقحلا نكلو . (78 ص) ““ انيس نبا تافلؤم ”” : هباك ىف ىناونق بألا هع ذخأ دقو

 (؟17/)



 عا١'رعشلا باك الثم ةيزيلجنإلا ىلإ هنم لقنف « ةيب روألا تاغللا ىلإ ىتش ءازحأ

 تايعيبطلا نم ةفلت# باوبأ ةيناملألا ىلإو « "”قيسوملا ةيسنرفلا ىلإ و

 تدعاسو « ةدع اثوحب تامرتلا هذه ترائأ دقلو . ”كلفلاو تايحلإلاو

 . ةفلتخم تافاقث ىف «ءافشلا * رثأ طس لع

 : ىبرعلا ملاعلا ىف هرثأ 4

 «هل أرقي امو هنع سانلا ثرب ام هلم ىف لخديف «هفلؤمرثأ نم ام بات رثأ
 ةفسلفو . ىلقتسم ميراتو صاخ نأش اذ باككلا اذه .نوكي نأ الإ مهللا

 نرقلا لئاوأ ىلإ ىرجحلا سماحلاا نرقلا ذنم ىبرعلا ملاعلا ةفساف ىه انيس نبا

 .ةيفوصو نيماكتمو ةفسالف نم « مهفالتخا ىلع نوثحابلا ذخأ اهنعو «رشع عبارلا

 بطلا ىف نإ« هلك ليوعتلا اضيأ هيلع تلّوع ةقحاللا ةيهاعلا تاساردلا نإ لب

 مالسإلا فوسليف هنإ لاقي نأ نكمي و « ةضايرلاو كلفلا ىف وأ « ةايحلا مولعو
 . «9عزانم ريغ

 . ''ءافشلا”” نع ال “' ةكحلا نويع ”” نع ثدح امإ ““ كرتشموب ”” نإف « ةئطاخ نايلكورب ةلاحإ

 ظوررسقمأةعاك, 6656710716 06+ 85 نج. طض., 2مصصر 1922, م. 317, 80.

 : اهلإ مجرتي مل هنأ ردينشنيتسا ررق دقف ةب ربعلا انآ

 ةاعاسمعطسعز06», 126 265. 86ع5., مم. 281-22.

 . ( مص(« تافلؤم ) اهتالع لع اضيأ اذه ىف ىتاونق بألا ةلاحإ ذخوت الأ ىغبني كلذ ىلءو

 ال ةععماتنماتأط, 47:61م 071:11: 00 20611 ه17» 06171 (١)

 طمدص0هد, 7.

 آن ظءاودععت, 11126 ه871:75-1, 241011:0:61191165, 211.111 , ذص آروب !![ةبونوالع ('")

.3 ,28:18 ,11 ,0:66 

 110ه:اعدر, 1205 8هم] 067 067:ودنو 067 56ءاع, 211 '1'ءز1] ةمغاطه]عر0 (9)

 ل16 86ءاوزز. اتصل '1طعم105عتع :طءه28., 828116, 190: 1 +383

 21 027١ 05170870110111507161: 1611 065 لك. ©ه571:1/2-1. آظءاوطقععاتط 58 (1928).

 . «١١-5١8 ١مو-- ١١م8 6 ال 5 ص « ةيمالسإلا ةفسلفلا ىف « روكدم (4)
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 « ههجو ىف قيرطلا تدس ةفسالفلاو ةفسلفلا ىلع ىلازغلا ةلمح فإ اقح
 . هل نيدم ةيفسلف تاسارد نم مالسإلا ىف قيام نكلو « نيريثك هنع تفرصو

 ددعتو «هدعب اهئيجم غرب «قرشلا ىف هذوفن نم ءىش ىلع سلدنألا ةسردم دعت ملو

 . هلئاط ةيفسلف ةور“ فلخ ىذلا دشر نءا ةصاخو ؛« مهتلزتم مظعو «اهلاحر

 أس سغ نكي مل اذذ 1 هعيمج سلدنألا ظحب طبترا ةسردملا هذه ظح نأ رهظيرو

 . 27ىبرعلا لاعلاب هنم ىنيتاللا ملاعلاب ةلص قثوأ دشر نبا ىرن نأ

 «ةاجنلا”” ىلع لابقإلا ناكو « هدعتب نم انيس نبا بتك تسرودت دقلو

 ««ءافشلا» نع ةفسلفلا بالط فرصي مل اذه نأ الإ . ايظع «تاراشإلا* و
 ليصافتلا ىلإ ثحبلا دتما اماكو«نارخالا ناب امكلا اهنع ىنغيال ةدام هيفو اممسال

 ««ةفسالفلا تف اهت*” ىف الثم ىلازغلاف . هيلإ ةجالا تدتشاو هموزل ادد قئاقذلاو

 ةلاحتساو ملاءلا ثودح ىف لوقلا نالصفي نيح “مادقإلا ةياهن””ىف ىناتسرهشلاو
 ةجاحف انسلو . "”«ءافشلا* نم اهملغأ ادّمسا ءارآ انيسنءا ناسل لعن اكحي همدق
 « اضراعم وأ ادب ؤم “ ءافشلا ” نع للقب ام اريثك دشر نبا نأ ىلإ ريشن نأ

 دعي ىذلا ىسوطلا نيدلا ريصن ابئاج عدنو . "”هبتك ضعب ىف همساب حرصيو

 هفقومو © ففصنو نينرق وحب هنعرخأت نإ و « نيصلخلا انيس نبا ذيمالت نم

 كردأ دقو . (؟؛”فورعم ةيونيسلا ءارآلا بب هل هتضراعمو ىزارلا نيدلا رف نم
)066 

 هتمدقم) نم عضوم أمريغ ْق هنع هّونف ( ةيمهأ نم“ءافشلل””ام نودلخ نبا

 عدها, 4167065 تأ ]' نسع7707ع, 28ةة18, 1925, مم. 36-2 0

 ؛ ١58 الو 2 اله 78ص( ١97176 توريب « ةفسالفلا تفاهت « ىلازفلا (0)

 76 2 موس مم 2 "ول ١٠ه ص(« 9١مم « ندنل « مادقإلا ةيان « ىناتسربشلا
 نأ نرد « امههاجنا ىف ريك دح ىلإ ايقالتف ارصاعت نيثح ايلا نيذه نأ رظنلا تفلي امو ٠ ٠

 لولأل120, 828. 9

 ؛ه6١1ه ةرهاقلا ©« ىزارلا حرش هشماهب و « تاراشإلا حرش « ىموطلا نيدلا ريصن )5(

 . ه1ا1ا_٠9. ةرهاقلا « ريصنلاو مامإلا نيب تاه احنا «© ىزارلا نيدلا بطق

 . 47962 411 2145١ ص( |١مال9 © ترريب « ةمدقم « نردلخ نبا («©

 (؟ة)



 ةيمالسإلا ةيلقعلا تاساردلا دوست نأ امل ردق ةثالث بتك كانهو

 « ىجيإلا “ فقاوملا ”و « ىفسنال “دئاقعلا ”* اه ىنعنو . ةريخألا روصعلا ىف

 اهلي وعت ىدم نيبتي اهيشاوحو اهحورش ىف لمأتملاو ؛ىنازاتفتلل ”دصاقملا”و

 ريشن نأب ىفتكت كلذ ليصافت ىف لخدن نأ نودو .هنع اهذخأو ««ءافشلا” ىلع

 «قيدصتلاو روصتلا نعش دحتلا ةصرف هحارشل حبب “دئا علا” بح اصنأ ىلإ الثم

 “ ءافشلا ” بحاص هدروأ (مي هبشلا لك ةميبش تاموملعمو قئاقح نودرويف

 اليوط ادصرم ركذلا فناآلا هباك ىف ىجيإلا قي و . ١١قطنملا عوضوم ىف

 « اهطرمثو هللا ءزج نيب قرفلاو « امتالولعمل اهتمزالءو « اهعاونأ انيبم « للعلا ىلع

 ثدعتيو . ”«ءافشلا» تايعيبط ىف ةهلعلا ثحب ىدص هلك اذه ىف سدف

 ةاك احلا مامت هيف ىكاحيف « ةكرحلا نع اليوط (ثدح “دصاقملا” بحاص

 ««ءافشلا”رشن نأ انيلإ ليخي و . "؟١ انيس نبال« ىعيبطلا»عاهسلا نو ةيناثلا ةلاقما
 . بابلا اذه ىف ةديفم تانراقمل لاما حسفيس احيف ارمثن

 نمو(« روصعلا هذه َّق هزيكربو قطنملا راصتخا ْق ةدكأ ةغرلا تث دقلو

 ؛ ىرضخ"الا“لسلا”و « نب وزقلل“ ةينسمشلاو”  ىرهيالا“ىبوغاسم|””كلذةلثمأ
 اذه عمو .«؟!ةريخألا ةتسلا نورقلا ىف ةيبرعلا ةيقطنملا تاساردلا تماق اهياعو

 « ماصعلاو « ميكحلا دبعو « ىلايخلاو 3 ىنازاتفالا حرش هشم اهب و « دئاقملا « ىنسنلا )1(

 . ١9 5١ ص (« لخدملا « ايس نبا؛ "10-750. صءعء ١1١٠ ةرهاقلا

 ؛ ىلناثلا فقوملا نم سماحلاا دصرملا « ه 88١م5 « ةينيطنطسقلا « فقاوملا « ىجيإلا (')

 . مم ». ص © ١ « ءافشلا « ايس نبا

 ؛ ؟الو -7هو ص « ١ « ةيئيطنطسقلا ةعبط ©« دصاقملا « ىنازاتفتلا نيدلا دعس (":

 . عود م#”ع ص ع« ١ « ءافشلا « انيس نبا

 21520لعما12, 0::1006, مز. 245-243. (؟)

)*0( 



 ىذلاحيضوتلاو طسبلا نم ءىش هيفو « اريخأ هيلا ىدتها رخآ اب اك ةرتفلا هذهىف ىرت

 ىذلا « ةيريصنلا رئاصبلا#* باك هي ىنعنو )2١. ءافشلا ” قطنم ىلإ هب دعصي
 «نيرخأتملا ل ضفأ” وأ انيس نبا ىلإ اسأر ءارآلا ضعب وزعي نأ ىلع هفلؤم صرحي

 قرشلا دجاسم ضعب ىف سرادتس “ ءافشلا ”قب راصتخا ىفو . 2" هيمسش اك

 . سلايم ريغ وأ رشابم قيرط نع نإ « مويلا ىلإ

 ٠ - ىيباللا ملاعلا ىلإ هدادتما :٠

 بتكلا نم ناكو « برغلا ىلإ دما لب « قرشلا دنع “ءافشلا””رثأ فقي مل

 انيس نبا ةافو لع ضمي (ىلو هتمجرت ىف ئدب « ةينيتاللا ىلإ تلقن ىنلا لوألا

 اذهل ناكو . نيسمللا وحن هئازحأ ضعب نم ةهلوادتملا خسنلا تغلب و 4 ةيب روألا

 ىّتح « رشع ثلاثلا نرقلا ىف اهادم تغلب ةيركف ةكرح ةراثإ ىف هنأش لوادتلا
 بهذم دوحوب أولاق نأ ةيسردملا ةفسلفلا ىنترؤم ضعبس صألا لصو دقل

 لئاوأ ىف هب ليق ىذلا ىيناللا در نبا بهذم بناج ىلإ ىنينال ىونيس
 1 (؟”نرقلا اذه

 «ه 1١8.4 ةنس توريبب هماقم ءانثأ هدبع دهم مامإلا ذاتسألا بالا اذه ىلإ ىدتها )١(

 «م١1م94م. ةنس «© ةرهاقلاب ةيريمألا ةهرطملاب عبطو .٠ ةنس ١ ١ وحن كلذ دعب ىهزألاب هس ردت ررقو

 نب دم نيدلا ريصن منماب هامسو ؛« ىرجهلا سماحلا! نقلا لاجر نم ىواسلا نالهم نبرهع وه هفلؤمو

 ص ء« ةرهاقلا ةعط « ةيمفاشلا تاقبط ©« ىكيسلا ) ام اهقفو ورم نايعأ نم هب وت نب كلملا دبع
 15ام7016 (0هءآلاعتع 171 (1923), : م. 592 1. : اضيأ رظا ؛( +١

 « *“ءافشلا”” خسني ىواسلا ناك دقف ةيارغ الو ؟ 58 « ؟م. « ةيريصتلا رئاصلا « ىواسلا (")

 : اهنم شيعتي ةظه اب ناب هخسنب_.ام عيدي و

 : ىلإ انهريدت فيلا

 12. 11ة20هصصعأ, 51967 06 87:هارعناا[ © [!' له 677:015ماع اه1171 هثع 6116© 8ة14عاعب
 آ0117212, 88. لإ

 : لاو

 1[. 0ع 7 ةادنعر 1, 0010117157116 آه117 هقلدت 011/175 4 1111-211 ى14ع1هور 82 ةتآقر
.1234 
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 ثكلانلا عبرلا ىف تأدب ةركبم "هلح صم : نيتلح ص ىلع ةمح رتلا هذه تمت دقو

 رهظي.و . ةنس ةئام وب اهدعب تءاج ةةحال ىرخأو « رشع ىناثلا نرقلا نم

 . فوسليفلا انيس نيا ىلإ اوملقتنا هنمو « ملاعلا انيش نبا وحن الوأ اوهجنا نيب رغلانأ
 4 مجننتلاو كلفلا مهلغشو ؛ الماك “”نوناقلا” اومح رثو « هبط مهرظن تفلف

 دروملا سلدنألا دالب تناكو . 2١١ ءافشلا” تايعيبط نع ثحبلا ىف اودخ
 ؛ هنم مهميصن داز |. اونكمم اماكو « قرششلاثازتلا اذه هنع اوذخأ ىذلا لوألا

 كلذ لبق ةيمالسإ ةنيدم تناك ىتلا ةلطياط ىف «ءافشلا“ ةمحرت تأدب ام سعألو

 . درق عبر وغب

 ضوحهتو ةقد باّكلا ىفو اصوصخ « ةرسبم الو "لهم ةحرتلا هذه نكت مو

 ىلإ ةيبرعلا نم ىلقنلا مث امنإ و « ةداعلاك اطيسو ةيربعلا مدختسن لو « انايحأ

 علطضا دقو . (؟7ةينيتاللا ىلإ اهنمو « ةيفرح ةمحرث ىف ةيلاتشقلا ىه ةجراد ةغل

 « ةيلاتشقلا فرعي و ةيربعلا ديجي ليئارساب انيعتسم « سونيلاس دنج ةصاخ اذهب
 .«ةعيبطلا دعب ام” و « «لخدملا””قطنملا نملوألا ءزحلاو «“ سفنلا باك ** مجرف

 . 96 تايعيبطلا*” نم ىناثلاو لوألا ناباكلا اضيأ ةرئفلا هذه ىف مجرو

 باّكلا (مم مجرتف ٠ اب رقت اهلك “”تايعيبطلا” تمنأ ةيناثلا هلحرملا ىفو

 اذهنم حضتنو . (؛) ءازحألا رخآ وهو نماثلاو « سماخلاو « عبارلاو « ثلانلا

 تايهلإلا ىف ةريخألا ةهلمحلا « عب رألا ««ءافشلا””ىلح نم تفرع ةينيتاللا نأ

 بصي ىذلا عباسلا باّكلا ادع ا١ تايعيبطلا ىف ةيناشثلا هلملاو « هلماك

 (همصطأع, هن[. ه1: 1" ة1؟ءعصإ, 671. 61 )0(

 . قبالا ردصملا (؟)
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 تلمهأو « ”لخدملا* الإ قطنملا ىف ىلوألا لما نم فرعت ملو . تابنلا ىلع

 اوناك نيينيتاللا نأ نظلا بلغأو . 217 ىضايرلا ملعلا ىف ةثلاثلا ةلمإلا امات الا.هإ
 . مهرظن تحت عقت مل ةصقانلا ءازجألا هذه لعلو « هيلع نوفقي ام نورتي

 نأل ايفاك ناك «ءافشلا# نم مجرت ام نإف صقنلا اذه ىمأ نم نكي امهمو
 هتقي رط نع ةقداص ةركف ىطعي نأو لب « ىفسلفلاو ىماعلا انيس نبا تاج روصب
 ءازحأ تثعبف . ةيندتاللا ةيركفلا ةايحلا ىف ةقيمع راثآ كلذل ناكو ؛ هجهنمو

 ةس روألا ةضهنلا ىف كش الو تمهاس ةيدء تاي رظنو ءارآ ةيعيبطلا «ءافشلا»
 هيفف . ةيولعلا راثآلاو نداعملاب صاخلا سماخلا ءز1با اهتمدقم ىفو « ةثيدحلا

 ليون ناكمإ نم « كاذ نيح ةدئاسلا نييئايميكلا ىواعد ىلع انيس نبا ىضق

 ريك ألا ريبلأ دنع هنزو اذه هيأرل ناكو « ةسيفن نداعم ىلإ ةئيندلا نداعملا

 دهف ؛ ضرألا ةيوركب لئاقلا مدقلا ىأرلا قنتعاو . '"'*نوكس رحورو

 هيلع تدمتعا أحرش روخصلاو لالا نيوكت حرشو ٠ ويليلاجو قينرب وكل

 . ؟"رشع عب اسلا نرقلا ف ترهظ ىتلا نيكاربلا ةيرظن

 ىأرلا ىلع دهشتس ام اريشك و « ةمظنم ةيرجنو ةقداص ةظحالم ىف كلذ لكو

 بييط وهف ةبارغ الو . ةيصخشلا هتاظحالمو ةصاخلا هب راتب هيئترب ىذلا

 ءاود الل هصيخشتو ةبودأالل هرابتخا ىفو «فوسليفو ىرظن هنأ :بناج ىلإ ملاعو
 يب رجتلا جهملا اهنم دافأ دق نوكي نأ دبال ىتلا دءاؤقلا نم ةفئاط عضي

 . ؟؟”ثىدحلا

 هزح وهف (ءافشلاقطنم نونف دحأ) ةباطحللا باك نم ىناملألا نامره همحرتام ايناج عدن )١(

 . وطسرأل ةباطخلا باكل دشر نبا حرش حيضوت هب دي رأر ينص

 20[1لعهدع, 16م ك1: أ 1'هاع]ر1ع هعوطع, 10706 1ع. ان (0617عرزانتس» (5)

 1951, 11 هاصر وجمل, 51/56 41 571/5, وقف 1927 م.85

 (مددطنع, هم نأ 62
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 تال احرف هتيحالص تبثي نأو « ةضر اعتملا ضاسعألا ىف ريتحي نأ بحي ءاودلاف
 هقيبطت ىفتكي الأو « هفعضو ضرملا ةدشل اعبت هعونو هك فلتخي نأو « ةدع

 ناعتس نأ ىغبش ءادلا صيخشن ىفو . ١١" ناسنإلا ىف برحي لب ناويملا ىلع

 « قيةحو ىرهاظ وه ام اهنإبب نه نأ ةظحالم عم « ةفلتألا هضارعأو هئارامأب

 عمسلاو سللو ؛ هئثنم ىلع وأ ضرملا عون ىلع لد امو « مادو تقؤم وه امو

 هذه نف . ("* ضارعألا هذه نع فشكلا ىف ريبك لخد قوذلاو مثلاو رصبلاو

 .ةيعيبطلا هنوحب ىف ةداو ودبت ىلا ةماعلا ةيبرجتلا هتعزن تأشن ةيبطلا براجتلا

 مسق نم مجرت ىذلا « لخدملا * ةصاخ نيينيتاللا ىدل اهلثميف هتفسلف امأو
 «“ ةعيبطلا دعب ام”و « تايعيبطلا ءازحأ نم دع نإ و «سفنلا باك ”و «قطنملا

 ةلكشم ىذغ دق * لخدملا ” ناك اذإ و . اهعيمج تايهلإلا ىلع للغشا ىذلا

 « سفتلا ” ىبات نإف « ةيحيسملا ىطسولا نورقلا ىف نأش امل ناك ىتلا تاياكلا
 . © رشع ثلاثلا نرقلاف ةماحلا ةيفسلفلا ثوحبلا ةماعد انك ةعيبطلا دعب ام” و
 « سفنلا ب اك *ةهفداصام فداص ةيفسلفلا انيسنبا تافلؤم نم افلؤمنأ نظن الو
 ةيسردملا ةفسلفلا تناك ارومأ مباع هنأل كلذ «ةرتفلا هذه ىف راشتناو ةسارد نم

 ةفرعملا ىناج حرشو «اهدولخو اهتقيقح ىف سفنلل ضرعف .اهملإ ةجاح لا سمأ ىف
 ءارآ ىهو « ةلصلا قيثثو اهي نييحيسلل ناك ءارآ عم قتلاف « قارشإلاو.ىسحلا

 دعب ام ” باك ضرعيو . (؛” ىغابوي.رألا سويسنويدو نيطسغوأ سدقلا

 )١( ص« اهو" ةمور «بطلا ىف نرزاقلا « انيس نبا ه١١ .

 )'( .مو  م5هصء« قباسلاردصملا

 1. 1180ل 035, 1079ه70::,طم». 1418-5. )6

 طمطسما, ىكال» ]م 0000116 729645061: 065 0عالصت لممعو 0ع [” قرع (14)

 لوصف 24707. 0816[. 4001. أ 1111. 44 961/6: 696. 19271, مزج. 13-7

 : اضيأرظا

 . ؟؛ممل - ١+١ ص « ةيمالسإلا ةفسلفلا ف « روكدم

)»4( 



 لقعلا نيب قيفوتلا لواحيو « هتاقولخت هتلصو هلإلا ةعيبطو ملاعلا ةأشنل “ ةعيبطلا

 سرابب “ نيدلا لوصأ ةياك ” تلغش ىلا تاعوضوملا قدأ سمليف « لقنلاو

 , 297 انمز

 ناذللا ىنيتاللا انيس نبا بهذم وأ ةيونيسلا ةينيطسغوألا تاشن انه نمو
 ةءاكح دنع مألا فقي ملف . 2” رشع ثلألا نرقلا ىف ةحضاو راثآ اهل ناك

 مهتمدقم ىفو « نوبجعمو نوايؤم هل ناك لب « همحاب حيرصتلاو انيس نبا ءارآ

 ضعب ىدل هذوفن نوشْحم نوضراعم اضييأ هل ناكو .رئك ألاريبلأو نوكس رحور

 هججح نوضقنبو « ايأر ايأر هءارآ نوشقانب اوذخأف ةفسالفلاو نبدلا لاجر

 . "يوك الاس اموتو ىلرثودمويج عضن نأ بجي ءالؤه سأر ىلعو ؛ةجح ةجم

 ةيركف ةكرح نم “ ءافشلا ” هراثأ امع فشكي ام ةضراعملاو ديسأتلا اذه ىفو

 . ةيسردملا ةفسلفلا جوأ ىف ةفسالفلاو نيدلا لاجر ىدل ةعساو

 رشنلا جينم (ب)

 انيس نيا داليمل ةيفلألا ىركذلا ءايحإ ةيسرعلا لودلا ةعماج تررق نإ ام

 ىذلا وحنلا ىلع لك « كلذ ىف ةمهاسملا ىلإ تائيفاو دارفألا عراس ىتح

 )١( . 21-30اوان, 16016671115116 آ241, مز2. 106

  0ونيسلا ةيايطسغوألا هذه تابإل ةرماع تالاقم عب رأ نوسلج ذاتسالا بتك بةوهى: 

 )1 1926طمصطصق5 85 02161006 55. ىلتعان8أ12؟ (4768106ق .51 2801001-.1

 .)2 )151:0. 1927.-471ءعمصع ءأ 16ه مماتدغ 06 06مه26غ 0ع طادطق 5عمأ

 ) )1810. 1927]نمو 80112063 ع82256-660هق 06 1'ةعان عاتق هتقطللع ة11ءعطصتقه2 -.3

 4.-168عع» 00:1152[119825 885 06 1'قانعا18619218906 8؟1هءدتتق ق2 (18:0. 38

 1": ءقأ, طن 8/7/0116 1/510116:/77164/02 14 07167 11-51 3017: 170768 (؟9)

 4” كوننا, وتقف, 1931, مم. 331-360,

 ("ه)



 نوطت تاعاذإ نمو « امل دعي تاناجرهم ىلإ مظنت تالفح قا !١( هل ود

 ىذ ىهاهو . '”يربكلا ةيملعلا تالجلا ىف نودت تالاقمو ثوحب ىلإ ءاجرألاىف

 . مداقلا عيبرلا ف نام اقيسنيذالا نارهطو دادغب ىناجرهمل ةدعلا دعت ةيقرشلا راطقألا
 تاياورلا مسأ ىلع انيسنبا دلو دقو .١ ٠ 46 ةنس لئاوأ ىف ةيبرعلا ةمم اا رارق ردص )١(

 ربوتكأ١”ىف ىهنا و © ىرك ذلا هذه ءايحإل هلك ّحلاص (ه ١17١ ) ىلاحلا انماعف « ه س٠٠ ةنس

 ىلإ رخأ هنكلو « هتيامن لبق دادغبب ةيبإ رعلا ةعم احلا ناجرهم ماقي نأ اررقم ناك اذل؟ ١ ه4 0 ١ ةنس
 . ةيوحلا تارابتعالا ضعبل ةاعارمو« نارهط ناجرهم نم هل ابي رقت ١4817 ةنس لي ربإ

 تار احم تس ءاقلإ نم نييضاملا سر امور اربفىف جدربك ةعم اج هتمظن ام تالفحلا هذه نم (")'

 : ىهو انيس نبا لوح رودت

1.327, 40166701183 11/6 0710 21765 
 2. 1ءزعطعت, 4210611105 21266 271 0705101 7

 3.-1710لععق, 4526015 0]/ 4 71067118:5
 4.-108ءماطقأ, 4406711165 270/121606 21+ 16101571 1709/1.

 5.-(ه 2216, 4276611110: 5 111/11161166011 1/6 717160106101 5301610110 0
 6.- 1086. 4016671116 01:0 1065/1671: 1" 70497: 1:١ ]ع 1317 3474.

 : لي ام لع لمشاو ىضاملا سرام ىف سيراب ويدارل ىبرعلا مسقلا همظن ىذلا انيس نبا عوبسأ اهنمو
 . ةيرصملا فراعملا ري زو اشاب نيسح هط روتكدلا ىلاعملا بحاصل«حاتتفالا ةلك (1)
 ٠ ىحي نب ذاتس الل 6 انيس نبا ةايح (؟)
 01116 (ه1ءطمط, 12 4 0م رف

 . ريزولا راتخلا.دمحأ ذاتس الل « ةأرملاو انيس نبا (4)

 . رونلا دبع روبحب ديسلل « انيس نبا بهذم ىف ةيفوصلاو ةيئاشملا نيب سفنلا (6)
 21116 0 قلع عند, 157+ 5715 61 0 ا ] ز] ز 050) “1١

 ٠ فاؤصلا ذاتس الل « تايئزحلاو تاياكلل هللا ةفرعم (0)
 آن. 08206أر, طه 001116135301162 711/50101/6 06 129)1 5210 17+ 8ةنات (0)

 ٠ نوينيس ام ذاتس الل « ماتخللا ةلك ()

 ةرهاقلاب ةيفارغحلا ةيعملا رادب مولعلا حي راتل ةبرصملا ةيعملا اهتماقأ ىلا ةلفحلا كلت اريخأو
 : ةينآلا تادكلا امف تيقلأ دقو«وب ام ىف

 ٠فرفلد ةضاالل... ... ... ... ... ... ... ابروأب ةياعلا ةضبللا انيس نبارثأ )١(

 ٠ كلب ليدتت ملم ل06 ىلا لل لع ىلع يل ل. ا... ...  انيص نبا تافلؤمب (0)
 ٠ كب نيسح لماك ... ... ... ... ....... انيس نبال نوناقلا باك ىف تارظ (©)

 ٠ كي فيظن ىفطصم ... ... ... ... انيس نبا دنع ةفرعملا ثحبم ىف ىسحلا ىحنملا (4)
 ٠ روكدم ميهاربا روتكدلا دنع مع ده دع دم هام قمه حي ”ةايمكلاو طهوا 90

 ٠ ىرصحلا عطاس ذاتسألا ... ... ... ... ... ... انيس نبال ةيجولويملا ءارآلا (7)
 . ةنونب ذاتسألا 00... ... 6... ... 0... ... ...  ةايطأ معو ايس نبا (0

)"5( 



 فشكت «نرأ لواحن « سردلل تاقلح وأ ةقلح اهمصاوع نم ةمصاع لك ىنف

 . 2؟7)هصوصن نم اصن ققحن نأ وأ « سيئرلا ذاتسألا راثآ نمرثأ نع

 « هيجوتلاو قبسلا لضف هلك اذه ىف ةيب رعلا لودلا ةعماجي ةيفاقثلا ةرادإللو

 نود لوحنو « ضعبب اهضعب تاقلحلا هذه طبرت ىلا ىهف . قيسنتلاو ميظنتلاو

 تاطوطخلا عمج ىف ديزي وأ نيماع ذنم تأدب دقو . اهرازكت وأ دوهكبا ضراعت

 ,ةجرتلاو ةىرشلا كاقكما قب ةةوعولازو انيس نتا تناقل لس لع لدتا قا

 ثيح ةناتسالا ىلإ ةثلاثو«ناربإ ىلإ ىرخأو « سلدنألا ىلإ ةثعب اهبلط ىف تلسرأف

 ةحلاص ةدام كلذ نم اهل رفوتو« طوطخم ةئاهممجو فلألا ىلع وبرب ام اهنم دجوي

 ةراعبملا تاطوطخا هذه عمج عباتت نأ وجرنو . ''!ةضيفتسم ةساردو قيقحتل

 . نيسرادلاو نيثحابلا لع اهرسمأ رسبت ى «٠ ملاعلا ءاحنأ ىف

 اه ىنع ىبلا ةلواحلا كلت مامتإ ىف اهرثأ صاخ هجوب ةناتسالا ةثعبل ناكو

 . "”اهميمج انيس نبا تافلؤم رصح ىلإ ىبرت تناك ىتلاو« نمز ذنم ىتاونق بألا
 “انيس نبا تافلؤم” باك جرخأو « ةناتسالا ىلإ هرفس دعب دارأ ام هل مت دقو

 ةمالم ةمدقم عازن نود وهو .هرشنب ةيب رعلا ةعماجلل ةيفاقثلا ةرادإلا تماق ىذلا

 . هتافلؤم رشنل ةعفان ةادأو « انج هس راسم سعر ان

 تعلطض | ىلا نار هط ةنحلاو « انيس نبال ةيسفنلاّت اساردل اب تينع ىلا اي روس ةنحل كلذ هلئمأنم ()
 ٠ ةيسرافلا هتافلؤم رشم

 4 تافلؤم « ناونق ) ةدرطم ةدايز ىف ىهو « ١8 ١وحت مويلات اطوطخم | هذه ددع غل 3

 .(:[9 - ١"ص

 . ١ صعء« قالاردصملا (9)
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 «ءافشلا باك ”رسن ةبرصملا فراعملا ةرازو تررق ءايحإلا اذه ىف ةمهاسمو

 , (!هذيفنتى لع فرشنو رشنلا اذه جهنم ىهرتةصاخ ةنحلا كلذل تنوكو« ايملع ارشن

 ادوهجو اليوط انمز احيكح ارمسشن هرمالو هصوصن قيقحن بلطتب اذهك باكو

 . ةياغلا هذه قيقحن ىلع نريعي ام ةقيرطلا مسرو ةطحلاا ديدحن ىفو ؛ هلصتم

 هعمج نكمي ام عمج ةرورض املوأ : نييساسأ نيأدبمم اهب نم ةنجللا تجرخ دقو

 هذه ساسأ ىلع موقي راتحم صن داهتعا ىباثلاو « “ ءافشلا ” تاطوطخم نم
 . اهنيب هلضافملاو تاطوطخلا

 ١ - رداصملا عمج :

 نارهط ةعبط نأل الإ كاذ امو ! "”“ ءافشلا ” باك رشنب نأ اينمت مك
 ١ ةصقانو ةبيعم « 17. ةنس « ىلاحلا ىرجحلا نرقلا لوأ ىف ترهظ ىلا

 : ىلع قع ىأ لعدم ال نذل ةينس هوك ىتلتلا ريثنلا نم ةيسلو
 لمج نم نيتلمح امان الامهإ تلمهأ اهنأل ةصقانو . (-ه رصح ال ءاطخأ ابمفو

 لعامهمج ديزي ناذللا « ىضايررلا ملعلا *” و “ قطنملا ”* امهو «عب رألا بالا

 : ةذاسألا نم ةنلا تنوكو « ١449 ةنس فصتم ىف رارقلا اذهردص (')

 : روكدم يهاربا روتكدلا حك

 . ىناونق هتاش جروج بألا - ؟

 . هدير ردأ ىداحلا دع دم روتكدلا جس

 . ىريضخللا دوم ذاتسألا # 

 ةزعلا بحاص لمعلا هيجوت ىلع فرش نأ ىلع  ىناوهألا دازف دمحأ روتكدلا - ه

 فراعملا ريزو اشاب نيسد هط روتكدلا ىلاعلا بح اص ) كب نيسح هط روتكدلا

 ٠ قحال رارق ىف ةن4لا ىلإ مضو ٠ (موبلا

 ٠ ىموم فسوي دي روتكدلا - 5

 ٠ ىودب نمحلا دبع روتكدلا - 7
 ٠ ادءاسم اوذع نوكي نأ ىلع « دياز ديعس ذاتسألا اريخأ اهيلإ مض مث
 813010115, 107907101, م. 20 ("؟)

)”8( 



 «««تايهلإلا* و “ تايعيبطلا ”” امهو نيتريخألا نيتلملا ٍلع ترصتقاو «هفصن

 هذه ودعت ال ىماعلا قيقحتلا مساب و . صقن نم ناولخي ال امههرودب ناذهو

 تاطوطحخم انيديأ نيب و؛ هل تضرعت ىذلا ءزهبا ىف طوطخم ةباثم دعتنأ ةعبطلا
 . مخوأو اهنم لكأ

 « ةئاملا ون ىلإ دعصت ةعؤنتمو ةريثك ةفورعملا “ ءافشلا ” تاطوطخمو

 ةيبلاغلاو « ةرشعلا زواعت ال ليلق دج وهو هعيمج باّحلا ىلع لمتسا ام اهنم

 ملاعلا ناكرأ نيب ةعزوم ىهو . "ءازحأ وأ هنم ءزح ىلع رصمت#ت ىمظعلا

 سراب و ندنل ىف وأ « نارهطو لوبناتساو ةرهاقلا ىف ءان غو اقرش«ةعب رألا

 محلا نكمي ثيحب « دحاو ديعص ىف اهلك عمت نأ دون كو . "!نيلرب و نديلو

 . فصو وأ عام درجم نع ال «ةيورو سرد نع اهملع

 ىذلا طوطخلا حوضو ىلع اريبك اداّتعا دمتعي صن قيقحت نأ ىف كش الو

 اذه نأ الإ . ريثك نع ىنذي دحاو طوطخم برو « هقدص ىدمو هنع ذْحْؤب

 ءدبلا ىف انمه لك ناكو « امامت اهتقو ناح هنأ نظن ال ةنزاومو هلضافم .بلطتس

 اذه نكي ملو . « ءافشلا ” تاطوطخم نم هيلع لوصحلا عيطتسن ام عم نأ
 نيف... هن املا قط انتنسو 4 مستقا تش انعز يل قون + ىرعنلا ىلا
 ءازحألا نم رمثنيس اهف ةفداصمو داّءتجاوه امنإ و « نذإ رايتخا صأألا ىف

 « ءافشلا ” تاطوطخم ىفصن نأ البقتسم عيطتسن انلعلو . لقألا ىلع لوألا
 اهحصأب ظفتحمو « اهم ر كم هنأ تب اموأ « اهفعضأ دعتسنف « ةديدعلا

 . تاقلحلا هلصتم ملاعملا ةتصاو بسن ةلسلس اهنم نّوكنو « اهاوقأو

 اندمتعا ىلا تاطوطخلا ددحت نأ ىلح هرشنن ءزج لك ةمدقم ىف انصرح كلذل

 هلص نيبن نأ نكمأ ام لواحتو « اهنيب نزاونو « افشاك افصو اهفصنو « اهلع

 )١( الم هو ص ء«تافلؤم«ىاوق .

 )"( شالاردصملا .
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 ىلع ث ب ددع اهم أسدل رفوت نأ دعب الإ رشنلا ىف أدبت لو . ضعبس اهضعب

 بالا ىف اكرتشم الصأ قيس ام اهنيب نمو . هيلع لي وعتلا نكمي و « ةقثلا

 انيأر ام وحن ىلع “ ءافشلا >*” وضسانو . هئازحأ ريغتب ريغتيس ام اهنمو « هعيمج
 نولقني خاسن درجم مهنمو ©« فنروفرتحم وأ ةاوه مهنف : نونئيابتمو نودّدعتم

 , ١" نوشقانيو هيلع نوقلعيو نوبتكي ام نومهفي نوفقثم وأ « نوك احيو

 , ؟”ئدرلاو ديحلاا اهنمو«قيلعتلاو ىخسنلا اهنف«ةدوجو اعون ةتوافتممهطوطخو

 امس ال « ةفلتخا هروصع ىلإ هدرو اوبتك ام نس هنزاوملاب حمس ام كلذ لك فو

 . ابلاغ ةمرتلم خسنلا ىف ةقيرطو « ةدئاسلا هتباكرصع لكلو

 ةيبنجألا تامح رتلا امملإ مضن نأ انئش لب « ةيبرعلا لوصألا دنع فقن لو

 اندجو ام اهم انعتساف « ةينيناللا ةمجرتلا الإ هب دتعي ام اهني نم سيلو «ةمدقلا

 تنذآ نإ و «هذه اهتيفرح نأ الإ «ةيفرح ةمحرت ودبب ايف ىهو .اليبس كلذ ىلإ

 اهنإف « اهرمأ نم نكي امهمو . !'”هتنامأو هصرحب اضيأ رعشل « مجرما فعضب

 طخب نكت مل نإ «ةرشابم ةيبررع تاطوطخم ىلع تماق انيس نبا رصع نم اهمرقل
 ةصاخ اهملع انلّوع دقو . هتميقو هنزو اذهو « لوألا هذيمالت طخب ىهف فلؤملا

 نوعلا ضعب اذه ىف لعلو « ةيبرعلا تاحلطصلل ةيذيتال ظافلأ نم هتحرتقا اف

 . اهيرعت ةيفيكو ةيبنجألا تاحلطصملا نم مويلا هيناعن ام ىلع

 فاضي مث « ام فلؤم رشنل اساسأ ذختبف « هنمعب طوطخ ىلإ اناي>أ أجلي دق

 صنلا ةقءرط اذه انرشن ىف انرثآ كلو . ةرياغملا تاياورلا شماملا ىف هيلإ

 .(59)ص ())

 .(07.) ص (0

 .(075) ص (9
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 . ةنزاومو ليضفت نم هب حمسلو ©« ةيرحو فرصت نم هيلع موقت امل « راتخنا

 ايدل رفوت ام ءوض ىفف . عفنأو محأ اهنكلو « دقعأو قدأ كشالو اذهل ىهو

 فاؤملا ىأر نع حصفي هنأ انيلإ ليخ ىذلا صنلا مدقننأ انلواح تاطوطخم نم

 . الماك ءادأ هيرابع ىدؤيو

 دنع كلذ لكو « حبجرتلا نكمأ ام انحج رو « داهتجالا انعسو ام اندهتجاف
 « مهعامجإ انمرتحا دقف نوّساسلا خاسنلا هيلع عمجأ ام امأ . ةرياغملاو فالتخالا

 مل تاياورلا ددعت دنع انأ ىلع . اهقتسم ريبعتلاو احصاو ىنعملا ناك اذإ امس ال

 «هتمالسو ىنعملا ةماقتسا : اهمهأ « ىبش تارابتعا انظحال لب «ةبسانم ىندأل جر

 «ةّباثلا ىرخألا هيافلؤم هتدبأ اموء تاريبعتو ظافلأ نمانيس نبا ىدل فلأ امو

 ببسل الإ ةقيثولا تاطوطاللا نع لدعن مل ثيحب ءرحآ ىلع طوطخم ةيمهأو

 انمرتحاف « نراقملا جهملاو ىف ب راتلا جملا نيب انيخآ اذلو . ىوقو ىهاظ

 كش انرواس امك انراقو انزاوو «ةميقتسمو ةحصاو تناك ىم ةممدقلا صوصنلا

 تاي اورلا شماملا ىف تبثن نأ انينعو . بولسألا وأ ىنعملا ىف نإ « قلق وأ

 تاياورلا هذه طلختن مل حاضيإلا ىف ةدايزو . اهرداصم ىلإ ةيوسنم ةفلتختا

 صنلا لقثن ال ى ىرورضلا ىوغللا حرشلا درحم الإ مهللا «قيلعت وأ حرش ىأ

 . ىرخأ تافاضإب « ةريثك ىهو « هناياورو

 : اهفالتخا ىلع مقربا تامالع مادختسا نم انعنمب ل ىحي راتلاجبنملا مازتلا نأ ىلع

 « بجعتو ماهفتسا تامالعو « طقنو « ساوقأو « طرشو « تالوش نم

 قق#ن نأ ىرورضلا نمو .ةممدقلا ةيبرعلا ةباكلا ىف فلؤي مل اذه ناك نإ و

 ىدؤي ال هتمهم ُئراقلا ىلع رسيب ال رشن ىأو «هتقيرط ىلعو رصعلا حورب رشننو
 فلا اهنف رثكي ىلا ةليوطلا انيس نبا لمجو . ءادألا مامت هنم بولطملا ضرغلا

 برو « مقرللا تامالع ىلإ نوكي ام جوحأ نم شوشملا وأ برملا رشنلاو

 لاعتسا ىفف . اصاخ اكلسم هب كلستو ىنعملارمغت ةطقتو « اضومغ ليزت ةلوش
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 ليضفن ىف هيلإ جاتحي ىذلا كاذ نع لقي ال دق حيجرتو داهتجا مقرتلا تامالع

 . ىرخأ ىلع اور

 « اهضعب وأ اهلك نيوانعلا حارتقا ءبع نم «ءافشلا” بحاص انافعأ دقلو

 خاسنلا صرحو . مازتلالا لك اهمزتلاو اهب ذخأف « اهملإ هاده قيقدلا هجهنم نأل

 رك ذب ءىش ىف هنع دحت ملو . ١'ةرباغم ناولأب هل نونعملا نم اهوزيمب نأ ىلع

 . 20لصألا نم اهانزيم هليئض تافاضإ ىف الإ مهللا « اذه نم

 ٠ رشني امب فيرعتلا تا

 «اهملع اوةلعو اهومرتف «ءافشلا» ءازجأ ضعب اًديدحو (مدق نوئحابلا باع

 لني مل هنأ ررقن نأ اننكمي اذه ,غرب نكلو . تايرظنلا ضعب اهم اوصلختساو

 « طسبو حرش نأل ناوألا نآ دقو . ةساردو ثحب نم هب ريدج وه ام دعب

 ريكفتلا تاقلحب مث ء الوأ هتئِس و هوب ءارآ نم هيف ام طبرب و « شقانب و لاحيو

 نوعأ نم احيحص ارمشن هرمان نأ ىف كش الو . ايناث ةقحاللاو ةقباسلا ىناسنإلا

 قبس دقف «اهلجسن نأ ىف دّدرتن ال ةيصخش ةبرجت كلذ ىف انلو . كلذ ىلع لئاسولا

 دعب مويلا هارثل انإ و ؛ دحاو طوطخم ساسأ ىلع “ءافشلا” قطنم انحلاع نأ انل

 . ""'مضوأ راهنو ىنصأ ءامس ىف رشنلاو قيقحتلا
 نيبو « هعوضوم صخلنف هب فرعن نأ هرشنن ءزح لك ةمدقم ىف انصرح اذهل

 انيس نبا هثدحتسا ام ةصاخو « ةيساسأ تايرظنو ءارآ رم هيلع لمشا ام

 قمعتن وأ ثحبلا بعوتسن كلذ ىف انأ معزن الو . مضاو ديدجت هيف هل ناك وأ

 رومأ نع فشكلاو هيجوتلا ىلإ ىبرن (منإ و . رخآآ ماقم اذهاف « ةساردلا ىف

 1 يأ ا
 . ه صء لخدملا ©« ايص نينا (')

 1 هلل هدر 100111 مم. 0-19 ط9
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 هذهك ةمدقم حم الو . ةضيفتسم ائوحب و "هلقتسم تاسارد اهقيةحت ىضتقي

 ةفاتملا ءارآلا هلباقمو ةضراعتملا بهاذملا ةشقانم صيخلتلاو لا»إلا اهساسأ

 طقن ضعب ىف صقنلا لككتسن نأ صاخ هجوب انينع امنإ و . ضعبب اهضعب

 . امات اماملإ ةيمالسإلا ةفاقثلا راس ملي ل نم توفت دق

 « مالعألا ءامأ نم صنلا ىف دروام مضوت ةمتاخ ةمدقملا ىلإ فيضن نأ انبأرو

 ةريثك ةيبرعلا ىف مالعألا ءامسأو . نكامأو بتكل مأ صاخشأل تناكأ ءاوس

 اذه ىف قرفال« هتمأ بهذم لكلو « (-هلاجر ةقرف لكل نأل كلذ « ةبعشتمو

 باوصأو كولسلا لهأ نيب الو « فلخللاو فلسلا نيب الو«ءاملعلاو ةساسلا نب

 ءالؤه نس ثحابلا لضي ام اريثك اذهلو . نيدمتلاو نيدلقملا نسب الو « داقتعالا

 .لاجرلا حيراتو تاقبطلا بتك نم ةيسرعلا هيلع تاقشا أمن مغرلا ىلع« مالعألا

 ةميق ال تناك ىتلا صوصنلا ضعب ىلإ ةمتاحلا هذه ىفريشن نأ اضيأ انئشو

 ثحبلاو . اهراثآ نم ءىش نع فشكنو « (-طوصأ ىلإ اهذدرنف «ةصاخ ةيحيرات

 فلؤملا ماد ام « ةنيهلا رومألا نم سيل ةيب رعلا تافلؤملا ف صن لصأ نع
 انتاظحالمانرصق اذ «هنم قتسا ىذلا نيعملا نع نلعي الو ءردصم ىلع ليحيال
 . تالاّتحالاو ضورفلا ف فرن نأ ةيشخ « ةزرابلا صوصنلا ىلع

 «ةيدلع تاحاطصم نم هيف ءاج ام ءزح لك نم صلختسن نأ ىف ارخأ انبغرو

 نينيعتسم ىنجألا اهاباقم (بملإ فيضن نأ انلوا-و . اهزربأو اهمهأب نيينعم

 دقو الإ انيس نبا ىلإ لصي, مل ىملعلا حاطصملاو . ةيذيتاللا ةمجرتلاب نكمأ ام
 أرطي ملو « دّدرتلاو قلقلا نم ءىش ىف نينرق وحن ىضق نأ دعب « دك أتو رقتسا

 انثأ ىلع . هنأش.هل ثارثل ءايحإ هتاحلطصم ءايحإ ىفف . لاب وذ رييغت هدعب هيلع

 قاع ام ضعب ىف بيصنب مهاسبف ( ىملع رثأ ءايحإلا اذهل نوكي نأ وجر

 . ةبرعلا تاحلطصملا هلكشم نم

 ١وه١ هوي
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 لخدملا ةمدقم

 روكدم ميهاربا روتكدلل

 ةجردتم ماسقأ ةعست ىلإ قطنملا اومسقي نأ ىلع برعلا ةققطانم جرد
 ةلادلا ظافلألا نطعب ق تدع ىذلا لخدملا وأ قسوغاسإ + هو. 6:ةقحالتمو
 هيلا افلا هدج رصتغ ىذلا تالوملاوا نتاي روقطاقو.:. لكلا: قتامللا لع
 نيس ىذلا ةرابعلا وأ ساينمرإ ىراب و . تادوجوملا عيمج ىلع هلمتشملا ايلعلا

 قد.صلل المتحم اربخو ةيضق حبصت ثيحب « ابلس وأ اباجيإ ىناعملا بيكرت ةيفيك

 فيلأتل ضرعي ىذلا :ىلوآلا تاليلحتلا وأ ىلوألا اقيطولانأو . بذكلاو

 ةيناثلا اقيطولانأو . لوهجي اماع ديفي سايق (هنم نوكتي ثيحب « اياضقلا
 اناهرب ريصي ثيحب « سايقلا طئارش هيف نحتنمت ىذلا ةيئاثلا تاليلحتلا وأ
 ةسيقألا ىلع لمتد ىذلا لدحلا وأ اقيبوطو . هيف كشاال نيقي هب بستكيو
 . ةيلدملا تارواحماب عنقو ناهربلا كاردإ نع همهف رصق نم ةبطاخع ىف ةعفانل
 مولعلا ىف ثدحمت تلا تاطلافملا عيمج ىصحي ىذلا ةطسفسلا وأ اقيطسفوسو

 ةحلاصلا ةيغالبلا ةسيقألا مضوي ىذلا ةباطخللا وأ اقيروطيرو .ةماع ليواقألاو
 ىذلا ردعلا و اكطيوبو .. بكفر اراذطعا + انذ نأ اعدم رهنانللا طار
 مللأو دوجأ نوكي ثيحب « هيف رفوتب نأ ىغبأل امو « ىرعشلا سايقلا حرش

 دقو « سوي روفرفل هنإف ىوغاسإ ادع ام وطسرأل اهلكو . ؟١'عتمأو ذلأو

 )١( صءاإو.م6ةرهاقلا « ةعيبطلاو ةئكحلا| ىف لئ اسر عسن «© انيس نبا ١١5-١١8؟

 ه8 م4 ص « ةرهاقلا ةعبط « مولعلا حيتافم ©« ىزراوملا .
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 هنعذخأ نأ ثبلي ملو. )١( هعيج قطنلل وأ ساي روغيطاقل الخدم نوكيل هعضو

 . !9سمشلا راسم راسو اهنم اءزجح لعجو وطسرأ بتك ىلإ فيضأو

 ةعوم#ملا كلت نم«قدأ ةرابعب وأ «قطنملا نم ءْزح نذإ مهدنع «« ىو غاسإ ف

 ىخيراتلا طوطخلا كلذ ىف هارنام اذهل دهشد و . نون اجرألا* ىمسن ىتلا ةيقطنملا
 قطنملا ءازحأ ةمحرت دج هيفف « ةيلهألا سراب ةبتكم هب تظفتحا ىذلا مظعلا

 , "7 وغاسإ””اهتمدقم ىفو« نون اج رألا””مسا تحن اهلك ةعومةِس رعلاةعسنلا

 امسق امسق ماسقألا هذهل ضرعف « “ ءافشلا * ىف انيس نبا راس وحنلا اذه ىلعو
 ماسقأ رصح ىلإ ىبرت ةقيقدو ةيوق هلواحم ىبارافللو . 2؟7ةياهنلا ىتح ءدبلا ذنم

 دنع اهب فقيرو « اهنم مسق لك موزا نايبو « ضعبب اهضعب طب رو قطنملا
 (قطنلل الخدم هدعرخ ] ماقم ىف هنكلو . 7 ىوغاسإ” |ادعبتسم طقف ةينامث

 رب مل لوألا ملعملا ميل اعت ىلع صيررحلا دشر نباو . ؟٠'هيلع قيلعتلاو هحرشل ىعو

 . "ةيقطنملا هبتك ىلإ “ ىحوغاسإ ” مذ نأ ىف ةضاضغ

 اهدحو تالوقلل ال ء هعيمج قطنلل الخدم 2“ ىجب وغاسإ””رادتعا ىلإ برعلا وخرؤم ليمي )١«(

 أطخ مهضعب بهذي و ٠ ( ؟ 07 ص ءاكلا حي رات « ىطفقلا ؛ سه 4 ص « تسرهفلا « ميدنلا نبا)

 «دصااقلاد اشري « ىراصنألا) دقف دقو« هسفن وطسرأ هعذورخآ“'ىب وغ اسإ””لحم لح هنأب لوقلا ىلإ
 7 . (ممصءأ .١9.6 « ةرهاقلا

 . ”ها/ ص « ءاكحلا حي رات « ىطفقلا (')

 ال[ قصاب عمتأ ة:جطع 7210. 2364 (8828 ةصع.-50508) 9 ٠

 0 ١5 4م ماع اهوأ : نيءزج هنم جرخأو «تاونس ثالث ذنم طوطخ لا اذه رش ىف ىودب روتكدلا أدب

 تاليلحتلا ىلع لمتُس و« 4 ماع ىناثلاو ؛ لوألا تاليلحتلاو « ةرارءلاو « تالوقملا لع لمت و

 داو طوطخم ىلع دمتعا هنأل « ةرسيم هتموم نكت ملو ٠ ةيقابلا ءازجألا عب اتي وهو اقيب وطو « ةيناثلا
 . .ةظحالمو دقن نم هرشن لخي مل اذهو « ةريثك مورخ هيفو

 . معمل +١ ص (« انيس نبا تافلؤم « ىناونق (4)
 . لإ ه»”صء روو:و( ةرهاقلا « مولعلا .اصحإ « ىنارافلا )0(

 ١ 80و ص « ءاكحلا يرات « ىطفقلا .

 آ[طه ظمعطل., 11 (0نمدع»وند 76010 60. ةطرههزمم طاقو, 1872, م. 2-6, (0)
 طءوصمغأا, 06501 عملع 06» طمو11, آطماجت18م, 1870-1855, ا, 11, م.
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 وطسرأ نأ تبثب مل نكلو« اماجسناو ةدحو ىطسرألا قطنملا ىف نأ عازن الو

 اعابت اهفلؤي ل ودبب امف هنأل كلذ « اهم ديرأ ىذلا وحنلا ىلع ةيقطنملا هبتك بتر

 ضرع. ال ام اهنيب نم نإف ضعب ىلإ اهضعب راشأ نئلو« بيترتلا اذه بسح ىلع

 « نيعم بيترت هيف مزرتلا ارشن اهفلؤم ةايح ىفرشنت ملو . "١3ام هجوب ىرخأال
 . '"”عابتألاو ذيمالتلا نيب نويقوالا ىف ةقرفتم لدابت تناك اهنأ ثدح ام لكو

 هب أدب « نيرخأتملا وطسرأ حارمأ عنص نم بيترتلاو طبرلا اذه نأ عقاولاو

 ةسردم حارش ىلإ هنم لقتناو . "”ةرصت# ةروص ىلع ىءهدورفألا ردنكسإلا

 .(؛!سوين ومأو سويقيلبم مهسأر ىلعو « هومتأو هيف اوعموت نيذلاةيردنكسإلا
 ردنكسإلا ناك اهب «ىطسرألا قطنملا نم !ءزجب رعشلاو ةباطخلا اودع نيذلا مهف
 «ىجوغاسإ” دعب نأ ىف سوينومأ دّدرتي لو . '”كلذ ىف ضراعي ىسدورفألا

 ؛ اديدج اذه ىف اوئشني مل برعلا ةقطانف . 97نوناجرألا# ةعوم نم زج
 مهب مهدهعو « هب ردنكسإلا ةسردم لاجر ةصاخو ؛ مهيقب اس اوكاحامنإو

 اول

 رعشلاو ةباطخللا دع امأ «حضاوو لوبقم ىطسرألا قطنملاب «ىبوغاسإ” طب رو

 ماع جهنم وطسرأ سايق نإ اقح . رمد ىف هب ملستلا .نكمي الام اذهف هنم !ءزج
 «ةيب اطحلا جاو «ةيلدحلا ةشقانملاو« ةيماعلا ةنهربلا ىف ءاوس دح ىلع قيبطتللب اق

 ةثلاثو«ةيلدج ىرحأو « ةيملع ةسقأ كانهف . ةياط1لا باوبأ نم باب رعشلاو

 1ءوصعاعر 18ةوه/153ع 0” هيداع 728/0176 0ع آه 10و نع, 8ه18, 1855, م. 21: )١(

 الاةللعمدت, 1079050 م. 9.

 1[[ةسعاتس, طع تزيواغوع 0' 47ةث01ع,  وعاقر 1931, 2. )0(

 طور طنا ءدصإ, 126 آه [10و1وننع 0* 4عقواماع, 28 وعأق 1938. ا. 1, م. 130. (؟)

 1ط10., 6. 1, 2. ١)

 1204052, ةعاقامامر, 14 مبوع, 01. 81106, 285ه )(

 طومنطفافدحر, 0م. هنن., م. 130: 117ةامو», تويم 1*هه80105 0 هدو[ رامآاللع )7"( 

 لع» 0 ؟1ةاماعاوعآرع 20611 وده اهل: آاهزامجنت 1934, م. 10-7
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  اعوضومو ةياغوطسرأ دنع نافلتخي قطنملاو ةباطخلا نكلو . !7ةيرعش ةباطخ
 « ةيعاّجا ةعفنم ىلإ فدهتو ةعئاش رومأو تالاّحا ىلع دمتعت ىلوألا اهيبف

 . © ةيرورضلا ةقلطملا قئاقحلا ىلع دمتعيو نيقيلا نع ثححي ىناشلاب اذإ
 مولعب اطبرب نأ اهردجأ (4 « اهملإ نامضنت ةبعش رعشلاو ةباطخمل ناك اذإو

 . ©رآيست هيلإ بهذ ام وحن ىلع قالخألاو عاّتجالا مولعب وأ « ةغالاو ناسللا
 تتداحوب. 0 قلل نت نيمتنفلا قه اواصل»ل] ارث ل يسشلا نيرقلا هنأ لع
 . 19 امهنم اولخ ةرصتخملا ةيقطنملا مهبتك

  اصن ققةحن نحنو - نورطضم انإف طلخلا ذه صأ نم نكي امهمو

 ريتاعمو. .ىدامتظم ان ىلا بنزل دقن نار4 نان انتا تلؤنا موتا ذأ
 . ىراقلا ىلع اريسيتو لمعلل امسقت « صاخ دلجم ىف هقطنم ءازحأ نم ءزح لك

 رثأ ىدم ىأ ىلإ و « ىبرعلا ملاعلا ف “ىجوغاسإ” ةلزتم نيت نأ (ند انينعيو

 . هانققح ىذلا صنلا اهملع ماق ىلا تاطوطخلل ضرعن مث « انيس نبا لخدم ىف

 ىبرعلا ملاعلا ىف هرثأو ىجوغاسإ )١(

 وحن ترمح ةديدج ةيئاشم دهع ىداليملا ثلاثلا نرقلا ف سوي روفرف حتتفا

 1 (6)ءانثئتسا نود هب ردنكسإلا ةسردم لاحر هذدعب نم اهدهعتو 6 نورف ةيالث

 . لل. #5 ص 6 مواعلا ءاصحإ 2 ىناراقلا )1(

 101110111, 02. ©. ا. 2. )20

 4عءا1ءض, 212 )1105. لع 02 ءعارم» ...لياوب ءااع» "علل, 27 ءااع ةطاعتا انتم, ا"

 ظععاتسب 1879, م. 108.

 “'ةيريصتلا رت اصبلا” وأ ىلازغلل "“لملا رايمم”” وأ « انيس نبال *تاراشإلا”” قطنم الثم رظنا
 . ىوالل

 ) 1954), 11, 540:  )9هلففمال لد د1 ىالع آن للآن. ]' لع :داماع, آ”ةععاق, 170

 ظعصقملل, 4 "مند, 7.

 دس

):0/( 



 « احور مالسإلا ىركفم ىلإ برقأ اذه ىهو . (١١ضعب ىلإ اهضعب ةينانوياا

 سوب روفرف صرح قيفوتلا اذمل اديك أتو . انمز مهب قصلأ أمن نع الضف

 ةينوطالفألا تارواحلا ضعب هيف حرمت ىذلا تقولا ىف « وطسرأ حرش نأ ىلع

 هحورش نم حرش ىأ ىلع فق, مل ىبرعلا ملاعلا نأ بيرغلا نمو . "'ىربكلا

 هذيمالت نس هدعو ؛« وطسرأل هحورش فرع هنأ نيح ىف « نوطالفأ تافلؤمل

 اهلك مجرتت مل ةيطسرألا هحورش تناك اذإ و . "'”هئارآ نع ريبعتلا نونسحي نيذلا

 ةفاقثو ملع ةغل تناك هذهو « ةينايرسلاب ةدوجوم تناك (اهنإف « ةيبرعلا ىلإ

 . © ةيبرعلا بناج ىلإ نمزلا نم ةرتف ةيمالسإلا طاسوألا ىف

 هي رات نع اولقنف « فلؤملاو خر ْوملا سوي روفرف أضيأ برعلا فرع دقلو

 ىذلا « « ىبوغاسإ ” « روهشملا هفلؤمب ةصاخ اونعو . 0 ىتش اعطق ةفسالفلا

 نرقلا ذنم ةنيتاللا ىلإ مجرلف ٠ (")اريبك اظح ةماع ىطسولا نورقلا ىف لان

 هذه نعو « ةينايرسلا ىلإ مجرت ابيرقت هسفن خيراتلا ىفو « ىداليملا سماملا

 طمعمطوعع, 1776 لع 210غ, ا(. 6>:8طع», مآ. 2106, آ,ص.15: )١(
 ؟وعءطعنمأا, 8 نأ, 711.06 |” 6عماع 0' ل [ءدن.. 2ة:1هر, 1946, 11,

 ط1ءوعجعاأ, 20م1, لهمق 18 07070 نوب 8دمفطتعت, 8 وما. (')

 06 آه 11105, 2وع1ق., 1928, ةرآرص. 2.

 « ءاكحلا حيران ىطفقلا ؛ 4س مم « هه ل هم ص « “ ج للم « ىناتسربشلا (9)
 . ج02 "و2 م”ه ص

 . "وود م“بومع ص « تسرهفلا ؛« ميدنلا نبا ١

 . 45 2«"م ص 2 ١ جءءابنألا نويع « ةعيصأ ىنأ نبا (6)

 210ع2, 12 06 850:مزيرءع, 0ةهصل, 1913, م. 59. )6(

 ةبغرو « هيلإ هجو بلط ىلع ءانب الإ بالا اذه عضي مل سوي روفرف نأ ىلع اوفقو برعلا نأ رهظي

 ( ؛؟ 80م 56510 ص « ءامحلا حي رات « ىطفقلا) وطسرأ مالكر يسيت ىف

 21062, 052. 626. م. 58-59,

):8( 



 ةيقطملا تامحرتملا لوأ نم هلعلو . '١نينرق وحب كلذ دعب ةِس رعلا ىلإ لقن

 هتمحرت اوداعأن « ىلوألا ةمرتلا هذهم اوعنقي مل برعلا نأ رهظي و . 2”ةيفسلفلاو

 موسفنأ مه اوعلطضا اك « ةقياسلا هحورش ضب هعم اومجبرتو . ؟'ىرخأ ةرمم
 5 (؟!هصضخاتو هحرشسل

 ظافلأ ةسمخ طقف حرس نأ اذه هباك ىف ءاش دق سويروفرف ناك اذإو

 ةصاخلاو لصفلاو عونلاو سنحلا ىهو « “ نوناجرألا ”ىف اهدورو رثكي

 « مهسوفن نم ىوه فداص اجهنم نييسردلل اذه هحرش مسر هنإف © ضرعلاو

 امضعب نزاوو « اهترو ظافلألا هذه فنصف . نورق ةدع اي نأ هلردق

 ابلاغ نويسردملا جرد اذه ىلعو . وطسرأ نم ابيرقت اهلك هتدام ادمتسم ضعبب

 ممقتلا ىف أوننفتو « ةيظفللا تاشقانملا ةصاخ اونعف « مهفيلأتو مهب ف

 ةيبرعلا ةفسلفلا ءاش ىف لوألا رجلا “ سوي روفرف ” عضو اذبو « بيوبتلاو
 . «ةيسردملا ةفسلفلاو

 )١( 8 2ه27[1/1:5]ء, 4: ةاماعاعو :5. 029 .١ .0 2111105ع اه .112:1 , :282:61

 5/7 0هج71 00 17 05 17111 101: 1طس»0ع7ا,  طعامتاجر 1900, م. 061 061
0 007 

 الصفم ين ايرسلا ىف "'ىح وغاسإ”” حيران دهن انه

 1 1-0ك ةاتف, 2اثل 15: 1-01! هلهه]ه' , كهصق 110. 0. 8[. 0+. 117, 1923 م.

 1180]ع0ان, 1,0791010, 7. 31-2 )0

 « نثمدلا نائع ىنأ لقت» : ليق ثيح « ىح وغاسإ ةياهن (سيراب طوطخم) نوناجرألا- ()
 . « اققاوم ناكف ©« ىدع نب ىحي ىلع ةروو# ةخسنب لب وقو

 «ح6 ءاينألا نويع 4 ةعبيصأ ىلأ نبا ؟ م١ + © مالو ص 6 ءاكحلا رات 34 ىامفقلا 0(

 برعلا فرع دقو . 8١م ص6 57ج 6« 74١ 2 580ه« ؟|و(١٠١67 6 6..7 ١٠١ه ص

 ؟ نو ريثكف انيس نبا لبق مهنم هحارش امأ « ىوحنلا حي و سون ومأ ىحرش ةءدقلا ىجوغ اسيإ حورش نم

 . ىدنكلاو ق<1 نب نينح هرصتخاو ©« ىنارافلارصن وبأو ©« سوي نب ىمرش وبأ مهمهأو

 1 رقلل, 441677., م. 2 هر

):9( 



 ىنلؤم نه نيريثك ىلع اضيأ لخدملا ةركف تلوتسا ةيجبنملا ةيحانلا نمو
 ديهملا ةرورض اوأرف « ةرجهال ثلاثلاو ىناثلا نينرقلا ىف ةصاخو « مالسإلا

 لخادم اوفلأو .«١١'اهسمأ رسيتو « امل مدقت ةرصتخم ثوحبي "هلصفملا تاساردلل

 ضعبا وأ « ةعيبطلاو ءايميكلاو بطلاو ةضايرلاو كلفل اك مولعلا ضعبل
 ةعامب ةنسلا هذه نتسا . ؟''اهنم جذامن انتلصوو « سرادملاو صاخشألا
 «ربك ألا ةيبرعلا ةمحرتلا ءبعب اوعلطضا نيذلا « ةبقاعي و ةرطاسن نم « ناي رسلا

 لخادملا هذه تناك امب رو . دعب ايف نيماسملا نيفلؤملا نم قيرف اهيف ,هاكاحو
 ةلك تغط اذيو . مالسإلا ىف ةيلقعلا تاساردلا قفأ ىف نأ ءوض لوأ

 اهلحم تلحو « لصألا ةينانويلا “ ىجوغاسإ ” ةملك ىلع ةيبرعلا “ لخدم ””

 بوث ىف نكت نإ و روهظلا ىلإ دوعت ةريخألا انبأر اككلو . نمزلا نم لي وط ةرتف
 رصتخل امسا ىدالملا رشع ثلاثلا نرقلا ف ىناع فلؤم اهريض دقف ءوخآ

 . 9مويلا ىلإ سرادتب نأ هل ردق قطنملا يف

 « ىجهملا هرثأ نم لقأب “ىجوغاسإ ”* رثأ نكي مل ةيعوضوملا ةيحانلا نمو
 قطنملا باوبأ نم اماه اباي دعت ىلا سمللا تاياكلا ةيرظن مئاعد عضو دقف

 اظفل سوبر وفرف ظافلأ ىلإ اوذيضي نأ اوءاشءافصلا ناوخإ نإ اقح . ىبرعلا

 ظافلأ نع لقت ال ةجردب حرشلا ىلإ ةجاح ىف هنأ اونظ « صخشلا وه اسداس

 اودعو « اهساسأ نع فلؤملا ةيرظنب اوجرخ اذهم مهلكلو . 217“ ىوغادمإ ”

 ناك «حيضوتلا اذبب ىنع نإ و «سوي روفرف نأ عم « ىظفل حيضوت درجم سألا
 زواجي مل اذهل . ةنيعم فونص .تحن تايلكلا رصح ىلإ تاذلاب و الوأ ىبرب

 نويع« ةعبيصأ ىنأ نبا ؛ 558 6 558 6 058 6 ١١8 صء«ءاكحلا حيرات«ىطفقلا (')

 .٠ ١ةومل حس(« ١ ب « ءابنألا

 ؛ اهدمب امو ع .ص ©« ١مل « نديل « ةيضرملا ةرْقلا « ىنارافلا ()

 01ةلللعماتت, 100ج وهودمتت, م.
 . 9١و١١ 6 ةرهاقلا « ىنجوغ اسإ « ىررمألا٠ فا

 . ")8# صعب ١ س2 97١م6 ةيهاقلا « لئاسر.؛ ءافصلا ناوجنإ (4)

 (ه0)



 تافيرعت تيقب كلذ ءارو ايفو . “ مهلئاسر ” ةرئاد ناوخإلا حارتقا

 «لخدم” و . اهتلحب ىف ةيعرص ضعبب اهضعب تايلكلا هتنراقمو “ ىبوغاسإ
 ىدنكلاب سمألا لصو دقلو . كلذ ىلع دهاش ريكأ هددصب نحن ىذلا انيس نا
 بالط هب أدب نأ ىغبشب ىذلا باّككلا وه “ ىح وغاسإ ” نإ : لاق نأ
 . '!"ءالجو حوضو نم هيف أمل « اعيمحج ةفسلفلا

 دس العدم( ير
 «ةيرعملاو ةسرعلا «ةميدقلاو ةثدحلا هحورش هعمو““ىح وغاسلإ# انيس نبا قلت

 رخآ ائيش سيل هلخدم نأ انمعز نإ ئطخن اذبو . اهنع ذخأو اعيمج اهيرثأت
 سوي روفرف ال ضرعي مل اباوبأ هيلإ فاضأ هاك احن و هنإف «“ىح وغاسإ”ىوس

 هتاصو قطنملا ةقيقح نع الشم ثدحتف . هيلإ ةراشإلاب ىفتك | ايف عسوت وأ

 الصف دقعو « ةغللاو كفلا نعو « هتعفنمو هعوضوم نعو « ىرخألا مولعلاب

 اذهو« قطنمو « للقعو « ىعيبط ىلإ سنجلا مسقف © تاماكلال ىبالثلا دوجوال

 قطنال ةيقيقح ةمدقم هلخدم ىحضأ اذ,و . 2"ةفرعملا ةيرظنب نوكي ام قصلأ

 . طقف تالوقلل ةمدقم نوكي نأ لد « هعيمج

 دجن ا اريثك رزغأ ةدام ضرعي ةسملا ظافل' الل هحرش ىف اذه قوفو

 طب ر لواحي نأ الإ مهللا « هب دتعي ديدج اهيف نكي مل نإ و 2“ ىجوغاسإ ىف

 ىلوألا ةيرظنلا نأ ظحالبف . اقيثو اطبر فيرعتلا ةيرظنب تايلكلا ةيرظن
 قيقحلا دحلا نأ ذإ « فيرعتلا لئاسو اهل دعت ىهف « نيتيحان نم ةيناثلا مدحت
 ادحاو ادحاو سملا تايلكلا فيررعتو . ”بيرقلا لصفااو سنحلاب متي امنإ

 طقمعت 7077/0 ارمددث 401, وعلو, 1920, م. 96 عل 85. )01(

 .(57) ص ('

 48 ص وع لخدملا « ايس نبا (؟)

 )1١ه(



 نأ اببرغ نكي ملاذمل . '١١قيبطت مسوأ دحلا ةيرظن قيبطتل ةيتاوم ةصرف

 نأ اف لواح ىلا « ةصقانلا هتاف, رعت ضعب سوي روفرف ىلع انيس نبا بيعي

 الو فني رعب سبل لوهجلاب لوهجلا فير رعتو» « هنم ضمغأ وه ا؟ ءىثلا فرعي

 ةعساو ةسارد انيس نبا لخدم نإ لوقن نأ اننكمب راصتخاب و . «١ ناب

 بغي ملو « سملا تايلكلل حرش وه ام ردقب « .ةيطسرألا فيرعتلا ةيرظنل

 تالليلحتلا ىف وطسرأ اهنيب ىلا فيررعتلا ةيرظنب تايلكلا هذه طبر هنع
 ,. ؟؟9ةيناثلا

 ١ ىرخألا مولعلاو قطنملا :

 وطسرأ نأ هؤشنمو . ةفسلفلاب هتصو قطنملا ةءيبط لوح ميدق فالخ رج
 نأ نيح ىف.« ةيقسلفلا مولملل ةرومشملا ةيسافسلا هتمسق ىف ناكمب هل ظفتحي
 ردنكسإلا عفادب نأ نمدب نكي ملف .ةفسلفلا نم !ءزج ةحارص هوربتعا نييقاورل
 نأ نيسو « هذاتسأ رظن ةهجو نع  صلختا ىناشملا وهو - ىسددورفألا

 تقلطأ انه نمو « اهل هلآ درجم وه لب « ةفسلفلا نم اءزج سيل ةقيةح قطنملا

 لقي مل ىذلا ىمألا . 2؟!هعيمج قطنملا ىلع ةينانويلا 8976707 نوناجرأ ةملك
 نوكي ام هبشأ هقطنم دعب ناك هنأل كلذ « هل دهم دق ناك نإو« وطسرأ هن
 . *”ىرخألا مولعلا ىف ءدبلا لبق اهليصحن ىغبذي ةيلوأ ةفاقثو ماع جهنمب

 « ىلوألا قطنملا لك اشم نم ةطقنلا هذهو « ىداليملا ثلاثلا نرقلا ذنمو
 قطنملا ناك اذإ امع هلوأ ىف لعاستي و الإ ةيفطنملا بتكلا نم باتت ةمث سيف

 . ه9 سصعءء« قباسلا ردصملا 0(

 . ه١ ص ع« قىالاردصملا 0

 ١ غ8 ص« قبالاردصملا .٠

 وجا طغ] هدد, 26 اه 1091901146 04725606 1.,. 0(

 1آعوصعاع, 2ثوي ةددع, م. 20: آ[آةهصعاتسر, طمع دوغ :ع 047+ ةءاماع, م. 81-88 (9)
 1آ0وق, 47ةواماغاع, طكمه060ه, 1980, م. 36.

 (ه؟)



 ةءوصخ لقت نأ ايعيبط ناكو . احل ةمدقم وأ ةفسلفلا نم اءزح « انف وأ املع

 ىخرؤمو وطسرأ حارش قيرط نع « ىبرعلا ملاعلا ىلإ نييقاورلاو نيئاشملا
 . ةباشتم وأ ةدحتم الولح اهل اومدقو « برعلا ةقطانم اه لغش دقو « هتفسلف

 « هلخدم ىف الي وط الصف اهل دقعي « الئاط اهتحت دحيال ناك نإ و ءانيسناو

 نيئاشملا نيب يقحلا فالحلا أشنم سمل دقو . ١باهسإو طس ىف اهحلااعيو
 نكي ديفملا اذه وق: قود ةفتلللا قمضارملا لالا سعت اذن «نكاوزلاو

 افينع ادهج لذيدقلو ؟ امل ةمدقم وأ اهنم ءزج وه له قطنملا ىلع محلا
 اهنأل « ةيلمعو ةيرظن نوكت نأ الإ نكممي ال ةيفسلفلا تاساردلا نأ تابثإ ىف

 نك ال ةيرظنلا نأو ؛ ىح راحل دوجولا وأ ىنهذلا دوجولا ىلع بصنت نأ امإ

 نكمي ال ةيامعلا نأو ؛ ايهلِإ املعو © ةضحم ةضايرو « ةعيبط نوكت نأ الإ

 هنأب لوقلا ىلإ ىهتلب اذه عمو .2"'اقالخأو « لزنم ريبدتو «ةسايس نوكت نأ الإ

 ةييرح اح دنا رح سل عا عل و لا قل
 . مهمل اد نانا ذأ 6 اساسا ىهانلا

 ةفسلفلان وكت نف» . اهنم اءْزح وأ ةفسلفلل هلآ نوكي نأل اص قطنملاف نذإو

 نيدوجولا ىلإ ةمسقنم «:ةدوجوم ىه ثيح نم «ءايشألا نع ثحبلل هلوانتم هدنع
 عفان وه ثيح نمو « ةفسلفلا نم اءزج هدنع ملعلا اذه نوكي الف « نيروكذملا

 لكل ةلوانتم هدنع ةفسلفلا نوكت نمو . ةفسلفلا ىف هل آهدنع نوكيف كلذ ىف

 هلآو « ةفسلفلا نم اءزح هدنع اذه اضيأ نوكي « هجو لك نمو ىرظن ثحب
 نيئاشملا نب ةموصحلا ةدح نم اريثك ففخي قيفوت . 24! «ةفسافلا ءازحأ رئاسل

 .1ا١١--8٠١1 ص « لخدملا 6 انيس نبا (1)

 . ١8-١ ص ء قباسلاردصملا «')

 . ١٠ ص وعى قباسلا ردصملا 2(

 . !"١١ ١و ص(« قباسلاردصملا (؟)

 (ه'9)



 نأ نلعينأ ىف دّدرتيال هنأ ىلع . انيس نباك قفوم نم هل شهدن الو « نيبقاورلاو
 امأ :لوضفلا نمو لطابلا نم ىهف ةلأسملا هذه لثم ىف ىرجن ىتلا تارحاشملا»

 ةفسلفلاب ىنعي امهنم دحاو لك نإف « نيلوقلا نيب ضقانن ال هن“الف لطابلا نم
 ىدحي امم سيل ءايشألا هذه لاثمأب لغشلا نإف لوضفلا نم امأو « رخآآ ىنعم
 1 ١( اق

 وذ قطنملا نأ ىرب انيس نيا نإف « هضفو فالحلا اذه سمأ نم نكي امهمو

 دعاوقو نينإوق نم هيلع لمتّش امل مءوهف « دحاو نأ ىف ىلمعو ىرظن عباط

 "7 هولعلا نم لوهجلا صالختسا ىلإ لصوت هلاو « ةيرظن تاساردو

 امم رقت هيلع رقتسا ام أدهو . 9 انامحأ ةيمسل اك © ىلا ملء وه ىرخأ ةرابعب وأ

 اهب نحتمت ةيقطنملا نيناوقلا نإ لوقي ىبارافلاف . مالسإلا ةف_سالف راك ىأر

 قطنملا ىمسد ىلازغلاو . 4 ليباكملاو نيزاوملابءاسجألا ساقت 5 «تالوقعملا
 « انيس نباب هيبش وحم ىلع « دشر نباو . !*'نازيملا ملع ىرخأو هلآلا ملع ةرآت

 ةجاح ىف انسلو . 2"”ةيفسلفلا تاساردلا ىف ةددسملاو ةنيعملا عئانصلا نيب هدعب

 امك « ىنانويلا 597070:2) ظفل ديلو ىبرعلا “ هلآلا ” ظفل نأ ىلإ ريشن نأ

 . "7! ةثيدحلا ةيب روألا تاغللاو ةينيتاللاىف ىنعملاسفس ىرحأ ظافلأهنع تدلوت

 )١( صعء قبالاردصملا ١5 .

 ) )1الاردصملا .

 ) )9ملص « نييقرشملا قطنع « انيس نبا ٠
 ) )4هم ص « مولعلا ءاصحإ « ىتارافلا .

  (6)ةرهاقلا « معلا رايعم « ىلازغلا « ١5710 صوء6 ”١ .

 ) )7ص « ةرهاقلا ةعيط « ةعيطلا دعب اه« دشر نبا 8 .

 ) )0ىلإ ريشن نأب ىتتكت :

 ةوراننط هععومتتتل 06 5ةعمم )0(

 . 06 202-1081آاومأ لع معدقع» )5(

 (ه4)



 : هتعفنمو هعوضوم - "9

 «ساسالا وأ ناسنإلا رّوصَس ام درذغملا كاردإ هب دارب روصت : ناب رض معلا

 ةلصا+مييدقعتو « رخآلا ىلإ امهدحأ نادرفم مضيف ةبسنلا كاردإ هب دار قيدصتو

 لك نأ ماوو . ساسح نافإلا : انلوق لثم « بذكلا وأ قدصلا لمتحت
 ةنرعملا اباب امه انيس نبا ىأر ىف ناذه . ١١ سسكع الوءاروصت ىضتقي قيدصت

 نأل « ةنوعملا ةليلق ةةيقلا ىف ىه ىتلا ةبمدبلاو ةرطفلا دعب « ناديحولا ةيداعلا
 فشلا ىلع ةمئاقلا « ةفرعملا امْناج عدنو .") ىرطف ال بستكم هبلغأ ىف معلا

 . 29 هللا نم نوعب دي ؤم سانلا نم ليلق قيرف ىلع ةروصقم اهنأل « ماذإلاو

 هقيدصتو « ثيدحلا سفنلا لع ىف ىسحلا كاردإلاب هروصت هبشأ امو
 ىري ام وحن ىلع داقتعالاو مزحلا نم ابرض ىضتقي هكح ناك نإو مملاب
 محوه ىرخأ ةرابعب وأ «ةيورو ريكفت ىلع موقي مكح هنأل كلذ . 4! نيتوازونيبسا

 رصح ال ىلا ةجرادلا انماكحأ ىف ثدحمي اك نيفرط نبب طب ر درحجم ال « قطنم
 . اعم نيصأللا لمس هقيدصتن « لالدتسالاب هيدل مهلا طلتخا انه نمو . 4

 ناتيلقع ناتيامع ايجولكيس امهلكلو «بكسم مح لالدتسالا نأوكنن ال نحنو

 . ناتزيقم

 « ةمدقلا ةيجولكيسلا تاساردلا ىف فولأملا طلللا اذه سعأ نم نكي امهمو
 دمتعت امهلعف « قطنلإ ىلوألا ةماعدلا قيدصتلاو روصتلا ىف د انيس نبا نإف
 .سفنلا لع نم ساسأ هلو الإ قطنم ةمث سيلو « ةفاتخلا ةيقطنملا تايرظنل
 . اهنم لكل دعاوق عضو نم ديالو « بيصتو ئطخم انتاقيدصتو انتارّوصتف

 )١( ص« لخدملا « ايس نبا لا١ .٠

 . "١ ١1ص ء« قبالاردصملا (')

 . م. ص ء« قبالاردصملا (5)

 آدءاوععمز», 17ه1164 06 طويع010و1ع, 18ةعتقر 1924, 6. 11. م. 146. (4)

 (هه)



 وهام فيرعتلا نمو « فيررعتلا وأ حراشلا لوقلا ةيرظن رّوصتلا دعاوق عامجو
 ةيرظن قيدصتلا دعاوق عامجو . مساوأ « ةمالعوأ « لاثم وأ « مسر وأ دح

 . ١2كلذ ريغ وأ « ليثمت وأ « ءارقتسا وأ « سايق وه ام جلا نمو « ةجحا

 تارّوصت ىلإ انلصوي فيرعت « ناتيساسأ ناتيرظن نذإ قطنملا عوضوف
 زيمتو قيدصتلا لئاسو انل مسرت ةنهرب و ؛ اههجو ىلع ىباعلل كاردإ و « ةحيدص

 وه امنإ « ةيقطنم ثوحب نم نيتي رظنلا نيتاه ادع امو . أطخلاو باوصلا نب

 مجرم هبدب اف نأ دح ىلإ ماو انيس نبا دنع امهنيب لباقتلاو . امل عيرفتو دادعإ

 : نيباب ىلإ قطنملا اذه مسقي نأ حرتقا رشع عباسلا نرقلا ىف “ ةاجنلا ” قطنم

 اضيأ ىلازغلا لمح ىذلا وه لباقتلا اذه نأ ىف كش الو . )سايقلاو فيرعتلا
 . "9نييابلا نيذه ىف قطنملا رصحي نأ ىلع هبتك دحأ ىف

 هفده ناك لوألا" نكلو « فيرعتلاو سايقلل هقطنم ىف وطسرأ ضرع دقلو

 تاليلحتلا” ىف هنع ثدحتف « اضرعالإ في.رعتلا رك ذب ملو .ديحولاو لب ىسيئرلا

 . ؟9ةيلدحلا تاشقانملا هب متبل “ اقيب وط ” ىفو « ناهربلا نم هزيم ةيناثلا

 + نيك اع هز نقلا: اوعي دقق + ةفاخا ادن اور. يرحل ”ةقظاامل ان

 « ىملعلا ثحبلا ف ىجهئمرثأ نم هلام  نيثدحلا نموه- رقي وحن ىلع  اوكردأو
 مهنم ان امبإ « ةررقملا ةيملعلا تافي.رعتلا نم فئاوط اوعم نأ ىلع اوصرح كلذل

 تافي رعتلا بةك نم ليلق ريغ ددع ةيب رعلا ىفو . 0*2 اهتدابمو مولعلا حيتافم اهنأ

 )١'( ص « لخدملا « ايس نبا م١ .

 و66165, طه 109106 لاه 1 ةا5 0ع 8120, 8هطاق, 1659, م. 1-2 )0(

 . هع م ص « ةرهاَقلا ةعط « رظنلا كحم « ىلازغلا (؟)

 1[ءوصعاع, تون ةودع, م. 120: آفسعاتسر طمع /واه776 0' 0[4713ا, 2. 96. (؟)

 لئاسر ) ءافصلا ناوحخإل “موسرلاو دودحلا ىف ةلاسر ”” لاثملا ليبس ىلع اذه نيب نم كذن (©)
 ؟(١١ 105-8 ص « لئاسر عسن )انيس نبال““دودحلا ةلاسر ””و و ( سال . موو ص ع« مج

 '““ رظنلا كحم ” و ( 1١8١-١98 ص ) ** للعلا رايعم ”” هيب اك ىف ىلازغلل ةريثك تافي رعتو
 .()١"م-7.١ص)

 (هح)



 « ىناجرجلل ”تافيررعتلا ”و « ىئزراوخل * مولعلا حيتافك ” ©« تاحلطصملاو

 . ىوث اهتلل ”مولعلا تاحالطصا فاشكو

 بتك ىف ةتباث ءدب ةطقن قيدصتلاو روصتلا نيب ةقرفتلا نأ ررقن نأ عيطتسن
 هدعب نم دتمت مث « ىبارافلا دنع ةرم لوأل اهارن . اهفالتخا ىلع ةيبرعلا قطنملا

  انايحأ فارسإلا دح ىلإ نورخأتملا ةقطانملا اف عسوت دقو . 21» مويلا ىلإ
 تارّوصتلا ددع رصح ىف الثم اوفلتخاو « ةميقع ةيظفل تاشقانم اهوطاحأف

 . ''"'دحاو قيدصت اهملع لمتسا ىلا

 ( ةيقارعشإلا ةفسلفلا نم ةدمتسم قيدصتلاو رّوصتلا ةركف نأ “وني 0” عزو

 قبلا :امهفا + قبلا لك كلذ: نع ناز اميعوضومو امهظيراقاف امجنا الإ
 ىعي الام اذهو قطنم امهفدهو « ةيمالسإلا ةيقارشإلا ةفسلفلا نم ادوجو

 بهذا» نيو امهنيب هلص دقعن نأ انلو . ا"'ماع هجوب قارشإلا تافسلف اريثك

 ىدص امهنأ جرن اككلو . 4 ةيلقعو ةيسدح ىلإ ةفرعملا ةمسق نم وطسرأ هيلإ
 لباقت اه ىنعنو « نويقاورلا هب علو ىذلا لباقتلا كلذ روص نم ةروصل

 ناي ريس ىهاظم نه رهظم اذهو .20 ندري هج00ع6مأو لاو 0070616 لا

 تحبصأ ثيحب هب اهجازتماو هعم اهخآنو « ىطسرألا قطنملا ىلإ ةيقاورلا راكفألا

 . هنم ةعطق

 .ءا ”ل ” ص « لئاسملانويع ؟ ١8٠ « ةرهاقلا ةميدَقلا ةهلفلا ىدايم 34 ىارافلا )01(

 . 7”ه صيده 55 « ةرهاقلا « سلا نتم ىلع ةيشاح ©« ىروج|بلا )0(

 والتنسم, 220. ل. ىا. 07+., 2, 1925, 433-67 02

 4ةج1هاماع, 722ءج». لقلسهعآ. آن. ]1., ءطب 1., 5: 3وللعمان», 10,وهججمتن, (؟)

 م. 54-55,

 آك 28م1, 4ك دات وعام 15147: هه, 1936, م. 0. )0(

 (هال)



 مهتايرظنل اساسأ برعلا اهريخت ىلا ةيجواكيسلا ةماعدلا نأ رظنلا تفلي او

 « وب اهب لاق ةم اشم ىرخأ ةماظنب # ىاونلا نضع نم ت انوذت ةيقطنملا
 « مكحلاو « كاردإلا ىهو « ةيلقع تايلمع ثالث ىلع دمتعي قطنملا نأ اهصخلمو

 «تراكيدب نيرثأتم « اهملإ اوفاضأف لاي ور روب ةقطانم ءاجو . '١!لالدتسالاو

 . '!'بينزلا ىهو « جهملا ىلإ بوصت ةعبار ةماعد

 انمصعي ىذلا وهف «© هتعفنم نيبن نأ عيطتست قطنملا عوضوم ءوض ىفو

 دعاوق نم انل مدقي (مب « احيد اروصت اهرّوصتو ىناعملا كاردإ ىف أطخلا نم

 ةيهاملا موقي ام نيبو ©« ىضرعلاو ىناذلا نيب ةقرفتلاو « قيقحلا دحلا

 ماكحأ لإ ءابهتالاو قيدصتلا ىف أطخلا نن“ اضيأ انمصعيو . اهموقإ الامو

 « نيقبلا ىلإ لصوملا ناهربلا قئارط (نل مسريف « ةماسم ريغ وأ ةلطا جياتنو

 . ©9ةطلاغملا وأ طلغلا ىلإ ىدؤت ىلا ةطسفسلا'نم انرذحيو

 « حي رّوصتل بجوم قيقح دح ىلإ ىدتمم نأ هترطفب ناسلإلل قفس دقو

 « اهطلغ. نمؤي ال ةرطفلا نأ الإ « قح قيدصت ىلإ ىدؤت ةعنقم ةجحم ىلإ وأ

 معلا انيغلأل اهدحو اهم انلق وأو . مارريغ نم ةيمرب اههيشأ اف تباصأ نإو
 فلتخا امو « بهاذملا تدّدعت ام ةيفاك تناكول اهنأ لع « اهلك تاعانصلاو

 . 9هسفن ناسنإلا ضقان امو لب « مهنيب ايف سانلا

 لوصءأ ه6 86هنل1 هه, 2360. 06 آه 284105., 2وهأق, 1928, م. 496: (عو )١(

 2018 0م62861088 5م : م2667 017 ]118662 66

 ةمسقان0, طه 1,001وع 0ع 076 1هيوآ, 2وتمتق, 1877, م. 21: (0عو ("')

 008626 ةعاعق معاصعأ موانع 06 1'ع8قم215 80111 : 00166901158, )11865, 8011

 ه١ 2 لهم ع

 . |١ |م ص«( لخدملا 6 انيس نبا )0

 . ١و9 صعء« اسلاردصملا (4)

 (ه8)



 . نوئطخي ةقطانم نم كف« أطحلا نم اّتح مصعي قطنملا لعتنأ اذه ىنعم سيلو

 ضعب ىفاهومّرليي مل وأ «ممتعابص اوفوتسا مل مهنأ ىلإ مهؤطخ عجريام اريثك نكلو

 بحاص أطخن نكي امهمو. اهمادختسا اونسي ملوأ «ةرظفلا ىلع اولوعو عضاوملا

 ةنطابلا ةيورلا ىلإ قطن ا ةبسنو . امهنم مورا نم ريثكب لقأ ةعانصلاو معلا
 قطنلا ىمست ىتلا ةرهاظلا ةرابعلا ىلإ وحنلا ةبسنك « لخادلا قطنلا ىمست ىتلا
 نع ةيودبلا ةرطفلا ىتغت دقو . ١١" رعشلا ىلإ ضورعلا ةبسنك وأ « ىج راخلاا
 ىنغ الف قطنملا ةعانص امأ . 2” ضورمعلا نع ةيرعشلا ةحيرقلا ىنخت اك « وحنلا
 . "7 ةيورلاو رظنلاب معلا باستك | لواحي نمل اهنع

 « هتعفنمو قطنملا دئاوف ناد ىف بابسإلا كلذ اريثك مويلا غاستسال دق

 ثحبلا نأل ايعيبط ناك . انيس نبا رصع ىف ايرورضو ايعيبط ناك هنأ الإ

 ةيفسلفلا تاساردلا نأل اي رورضو .«؟) ةمزاللا هتامدقم نم ءزج مع لك ةرمث ىف
 مرأ « (ضيأ عرشلا سايقمب و لب « ةدئافلاو ةجاحلا سايقمب ساقت تناك

 « حجرألا ىلع هب لاغتشالا زيجأ امم ةصاخ قطنملاو . رخآلا ضعبلا حيبأو اهضعب

 ناك امبرو .2*اتابثإو ايفن نيدلا نم ءىشد قلعت ال هنألو« ايام نم هيف امل
 . 29 هتافصو هللا دوجو تابثإ ىلع نيعب هنأل « هليصحن ىثبني امتو امزال

 روهشم رخآ لباقنب انناركذي انيس نبال نإريرعت '' ىح راخلا قطنلا””و “' ىلخادلا قطنلا““ )١(
 16:0 700 00ا:0© 070ج 810[ عءا0و وه و نييقا ورلا ىدل

 كلذ ىلإ ىنارافلا هقبس دقف © ضورعلاب وأ وحنلاب قطنملا هيبشنا ركتبم لوأ انيسنبا سيل (')

 : روبثملا 3 ملسلا 7 تيب كذب انلكو نورخأتلا

 تراسلا وحتلاك ةهتيس نانهل قطملافدمبو

 02 ص « لخدملا 6 انيسنبا قش

 01ة للعم ان, 10+ وهدم, م. 48-49. 040

 . " ص « ةرهاقلا ةعبط « لالضلا نم ذقتملا « ىلازغلا (

 )١( م" ص (« ةرهاقلا ةعبط © لاقملا لصف « دشر نبا .

 (ههو)



 لضي هيودنو ) هؤاعوو هيو هنألل 4 هيدؤي ىذلا ظفالاب "هلصلا قيسو ىعملا

 هراضحتسا الو لب « دارفألا نيب هلدابت نكمي الف . هل دوجوال نأكو حبصيوو
 ريكفتلا طسرا انه نمو . ىسفن ثددح ركفتلا نإ اولاق امدقو ؛دحاولادرفلا نهذ ىف

 ظافلألا ةسارد نم ءىش ىلإ ىناعملا قطنم جاتحاو « ةغللاب

 ثح ابم لع لمتد هسفنوهو ءوطسرأ قطنم شن ىنانويلا راوحلاو ةغالبلا وج ىفو
 نم ةفئاطل افينصت ام دح ىلإ ريتعت تالوقملا ةيرظنف « ةقرفتم ةيوغلو ةيظفل

 « ةرابعلا باك ””و .١١2كريشملاو فدارملا نبب ةقرفتلا لع تماق دقو ( ظافلألا

 نكمي و . اهنيوكت ةيفيك نيببو هلممجا ءازجحأ حرش «انايحأ ىمسن م“ ةغللا ”وأ
 . 29 ظافلألا نم ةفئاطل هلصفم ةسارد “ اقيب وط ” دعب نأ

 اوضرعي نأ نم ادب هحارشو هذيمالت دحي ملف « ةنسلا تدرطا وطسرأ دعبو
 ءزجال ةليسوو ةمدقم اهنأ لع « ظافلألا ثحابم ضعبل ةيقطنملا مهتسارد ىف
 نييقاورلا نأ دي . اهنم ةعومجل رخآ فينصت الإ “ىجوغاسإ ””امو «ةياغو

 نيبو هنيب اوطلخو « هلك الدج قطنملا اودعو اولغ دقف « دحلا اذه دنع اوفقي مل

 اوجرخ اذيو 9 .ةيساسألا هفادهأ نم ظافلألا ةسارد تكضأف « اقيروطيرلا

  ىسددورفألا ردنكسإلا مهتمدقم ىفو  نيئاشملا عفد امم لوألا ملعملا ةكف لع

 . 4 قطنلل ديهمت درجم الإ تسيل ةيوغللا ثوحبلا نأ اوتبثيو « مهيلع اودري نأ

 ظورجأذطغاءندإ7, (16>00/690ع5 0هصق 12101. 065 ك0. 2111105., م. )1(

 1[1ةيصعاتس, لمع ىيوداغنوع 0" 4»ةداماع, م. 57 )غ0

 ؟ مهد مال ص26 !|؟#غم « ةرهاقلا « ةيقاورلا ةفسلفلا « نيمأ ناع )0

 لود عن ها 56وز1[1هو, 8 ةىث/. 06 آه م82105., م. 40.

 طدوصأا, ©6568 0. 10911, 436 أن 3317. 04

)5٠( 



 امبف لصفو « ىبرعلا ملاعلا ىلإ اهريغ لقتنا م ةموصحلا هذه تلقتنا دقو
 «ةرورضلا هيلإ وعدت ىمأ وهف ظافلألاىف رظنلا امأو» : ىنآلا وحنلا ىلع انيس نبا

 ةبطاخملا ةهج نم الإ ظافلألابلوأ لغش  قطنم وه ثيح نم  قطنلإ سيلو
 «اهدحويناعملا اهيف ظحلت امنإةجذاس ةركفب قطنملا ملعتب نأ نكمأ ولو .ةرواحن او

 « ىرخأ ةهليحب هسفن ىف ام ىلع هيف رواحلا علطي نأ نكمأ ولو . ايفاك كلذ ناكل

 « ظافلألا لاعتسا ىلإ وعدن ةرورضلا تناك مل نكلو .ةتبلأ ظفللا نع ىنغي ناكل

 اهعم ليخت نأ ريغ نم ىناعملا بئرت نأ ةيورلا لع رذعتملا نمو اصوصخو

 « ةليختم ظافلأب هنهذل ناسنإلا نم ةاجانم ةيورلا نوكت داكن لب ءاهظافلأ
 سفنلا ىف اهقباطيام لاوحأ اهلجأل فلتخت ةفلتخم لاوحأ ظافل الل نوكت نأ مزل

 قطنملا ةعانص ترطضاف . نكتمل ظافلألا الول ماكحأ احل ريصي ىتح «ىناعملا نم

 تجاتحا (ىل هانلقام الولو «ظافلألا لاوحأ ىف ارظن اهئازحأ ضعب ريصي.نأ ىلإ

 هعوضوم قطنملا نإ لوقي نم لوق ىفريخ الف«ءزحلا اذهاحل نوكي نأ ىلإ اضيأ
 ملكش نأ هتعانص امنإ قطنملا نإو « ىناعملا ىلع لدت ثيح نم ظافلألا ىف رظنلا

 ىلع صألا نأ روصّس نأ بحي لب « ىناعملا ىلع لدت ثيح نم ظافلألا ىلع

 ببس ©« شوسل نم شوسنو دلت نم اذه ىف دلبت امنإو . ارد ىالاوخلا

 . «١١ قطنملا عوضوم ةقيقحلاب اولصحي مل مهنأ

 لم هنكلو « كشالو ةيئاشلل ديبأت هيف « محاوو حيرص عوضوملا ىف لصف

 لئاسو ظافلألا لحم لحن نأ هئاجر ىف انيس نباف « ديدجتلا نم اب رمض هايانث ىف

 . نورق ةينامث وهب نوكتت نأ لبق اقيتسجوللاب أبني « ىناعملا ءادأل ىرخأ

 ةيفسلفلا ىناعملاض عب ىدؤي نأ لواحي “ ةيزورينلا هتلاسر”” ىف هارن انإف ةبارغالو

 قطنملا ربملاب اههبش ىفسلفلا ربما نم اب رض كلذ نم نوكيف «فورحلا ةطساوب
 . 2 اروتوكو لسر هيلا ىمتنا ىذلا

 . 8_١ ”8١ ص( لخدملا « ايس نبا )١(

 ء 0١8.0 18م ص « لئاسر مس « انيس نبا (0)
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 سردو « فلسلا ىراجي نأالإ هعسو ىف نكي مل ءاجرلا اذه قيقحتراظتنا ىفو
 . بس لئاسو اهنأ ساسأ ىلع «ةيظفللا ثحابملاضعب نيئاشملا عم قطنملا ىف

 ةبسنل ضرعي و . ١١ ىلكو ىنزحب ىلإ درفملاو « بكسصو درفم ىلإ ظفللا مسقيف

 ىلعو ةرصابلا ىلع نيعلا ظفل قالطاك ةكرتشم ىه له « ىناعملا ىلإ ظافلألا

 ةفدارتم وأ ؛ ريطلاو سرفلاو ناسنإلا ىلع ناويحلا هلالدك ةئطاوتم وأ « عوبنيلا

 . 2داملاوناويحلاوتابنلاك اهنيب ةلصالةليازتم وأ « رم لعراقعلاو حارلا ةلالدك

 ةلالد لثم ةقباطم ةلالد : ةثالث عاونأ انأ انيبم تالالدلا ىف لوقلا لّصفيو
 ناويحلا ىلع ناسإلا هلالد لثم نمضت هلالدو« قطانلا ناويه ىلع ناسنإلا ظفل

 . "9قلاحلاا ىلع قولخلا هلالد لثم مازتلا هلالدو ©« قطانلا ىلع وأ طقف

 ةسارد نم مالسإلا ىف اهرصاع امب ترثأت دق ثحابملا هذه نأ ىف عازن الو

 : نيين انوي نلصأ ىلإ اضيرأ دعصت اهلكلو .(؟ريسفتلاو هقفلاو ةغللا ف ظافلألا

 نبب ةقرفتلا وطسرأ اهف مباع ىلا“تالوقملا”ةمدقم هب ىنعنو « ىطسرأ امهدحأ

 « تالالدإل ةعساولا ةساردلا كلت وهو « قاوررخآلاو .2*”فداربملاو كرتشملا

 . تالالدلا ملع قاورلا قطنملا ى# نأ دح ىلإ 38509 “نؤتكيل” )| ةيرظنو

 انيس نبا ىدل (هصنب اهدجي ىلا مازتلالا هلالدب ةصاخ نويقاورلا ىنعدقو

 304 ان نم نويقاورلاهيلإ دصقام لك امماع اومبرب مل اوناك نإو« برعلا ةقطانمو

 ؛ ١5 -١+غ ص « لخدملا « ايس نبا )١(
 10 اعمانط, 1,0792701, م. 61-3

 ٠ (ىناطيربلا فدتملا « ءافشلا طوطخم ) تالوقم « انيس نبا (')

 . ١و ل ١ 4 ص (« نييقرشملا قطنم « انيس نبا وف

 الا وملعمادع, 10وهجم», م. 60-61, 62-3. 4

 ةتاقاماع, (0هل6غو0+ةعو, هط. 1,5 15. )6(

 طظحوعطقتل, لعد 4. م1108. 6. 6أ 710087:, 2ةطاق, 1912 )3(

 2م. 221-25,
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 : تايلكلل ىنالثلا دوجولا -

 نورقلا ىف ريثي نأ سوي روفرف عاطتسا “ىوغاس[” لوأ ىف ةرباع لمج ضعب
 «راثت نأ اهل دبال ناك امنأكو « ةيفسلفلا لك اشملا دقعأ نم ةلكشم ىطسولا

 : ىه لما هذهو . '١ةيئاثملاو ةينوطالفألا نس فالحخلا صخلت ابنأل

 درج ىه وأ «جراخلا ىدوجو عاونألاو سانج الل ناك اذإامع اقلطم ثحبأ ناد

 ةيمسج ىه لهف جراحلا ىف ةدوجوم تناك نإو ؟ نهذلا ىف تارّوصت

 الل دوجو ال وأ ت اسوسحلا ةقرافم ىهلهف ةيمسجال تناك نإ و؟ةيمسج الوأ

 .""'«انعوضوم اهل عستي ال ةليوط ةشقانم ىضتقي و قيقد ثحب اذه ؟ اهيف الإ
 . اهلح فلخل كرثو « نذإ ةلكشملا سوي روفرف عضو

 بناج نم عاونألاو سانجألاو « بناج نم صاخشألا انيدل نأ وه سمألاو

 « راصتخا ىف اب سحنو اهسلنو اهارن اننأل ىلوألا دوجو ررقن نحنو . رخآ

 ىعقاو دوجوب امل فرتعن لهف . ضحم ىنهذ رّوصت اهيلإ انليبسف ةيناثلا امأ

 نهنلا هنزك ىلا ةيرختلا نم[ ريش الإ تسل سارا + ساحر هرج
 هذه ؟ ىبسحلا دوجولا ريغ صاخ عون نم ادوجو امل تبثن وأ « ةغللاو

 ( ةيمسالاو « ةيعقاولا ىهو « تايلكلا ةلكشم اهتراثأ ىلا ةثالثا بهاذملا ىه

 . ةيرؤصتلاو
 عاونألاو سانجألا نأ نوري «٠ ميسنأ سدقلا مهتمدقم ىفو « نويعقاولاف

 . ”هعيمج ىسحلا ملاعاىلوألا جذافلا اهنأل «ءايشألا لك ىهلب « ةدوجوم ءايشأ

 ظافلأ درجم الإ تسسل (هنأ ىلإ نوبهذ « نالسر مهسأر ىلعو « نويءالاو

 (نطهجا عقر 2هديقنم]ةىدروع, هيف 21. 0. دن. س1ة1مه., رتب 1198. )١( 

 طومطرعوب 170700204101, هلم ل 53 ف
 (نطوجا ءهر 1611 صدهعر لهصق 810. 0. 5ع. م ء«., م. 1462: ©11ةمضر, 29

 لله 271108. هثل 1201/76 696, 28وجلتقر 1922, 2.5, م. 27 © قاتلا“

3 



 ىبررملا وه دوجوملا نأل « ال دوجو الف ىرتال اهنأ امب و « ةماع راكفأ ىلع لدن
 « نويروصتلا و نيلباقتملا نيفرطلا نيذه نيب قيفوتلا ىف ةبغرو . '١'هدحو

 ءاظافلأ الو ءايثأ تسيل تايلكلا نإ نولوقيف « اطسو ىحنم « راليبأ مهنمو

 نهذلا جراخ امأ « ّقطنم ىنهذ دوجو اهل نذإو ؛ ةينهذ تارّوصت ىه امتإو

 «ةيحيسملا ةفسلفلا ىف اهرثأ ةثالثلا تاهاجنالا هذهو . "لام اهل دوجو الف

 . "”رشع ىناثلاو رشع ىداحلا نينرقلا ف ةصاخو

 نكلو « مهرولب نيماسملا راظنأ سوي روفرف ةرابع تفلت نأ ايعيبط ناكو

 مضوأو . 47 نييحيسملا ىدل هتراثأ ام مهيدل تراثأ اهنأ نظي نأ اطخلا نم

 اهل دقعيف « « لخدملا ”” ىف انيس نبا دنع هظحلن ام ©« انلصو اهف « أهل ىدص

 نيب هيفو .”قطنملاو ىلقعلاو ىعيبطلا ىف” : هناونع « هلوصف لوطأ نم الصف
 روصلا عم لاغفلا لقعلا ىف الزأ ةدوجوم ىهف « دوجولا نم ةثالث اعاونأىناعلل نأ

 ةرثكلا ىف اضيأ ةدوجومو ."”ةيجراحلا نايعألاو ةرثكلا لبق « ةيرشبلا سوفنلاو

 لكو ءاهقداص امو اهدارفأ اهنأل « ةوقلاب و ايضرع ادوجو ةيجراخلا نايعألاو
 نايعألاو ةرثكلا دعب نهذلا ىف ارخأ ةدوجومو . "هدارفأ ىف دوجوم ىلك

 ماسقألا تأشنؤطانه نمو . «اهنع ةذوخأمو اهنم ةدمتسم اهنأل « ةيجراخلا

 . ةرثكلا دعب قطنمو « ةرثكلا ىف لقعو « ةرثكلا لبق ىعيبط : سنجل ةنالثلا

 (0طقجاعو, 37هنوكسم!ةئدوع ةهصق 21ه. 4. ىو. )قفار, م. 1198. 4(
  2-3:290, )1١ةطوتلهم0, 00: 6عوجاننه ]مدمر ةقسق 2101. 8. 56. م]يؤ]هو., م. ..10

 لواتملهتس, طه م71105. 06 81. 1" 1201م5 0 4وةل110, وجاف 1858. ا.آ., م. (90)
.7 66 2603 

 (4؛اقؤاتسر, 0ةد5 8/6. 06 151270'1). وث ىداراكو (8ةدهت, م.7) زردليمش معزي 2

 ٠ نييحيسملا ىدل تفرع ام ردقب نيبلسملا ةفسالفلا وأ نيلكتملا ىدل تدجو تايلكلا ةلكشم نأ أطخ
 . ال" "هو ص ء لخدملا « انيس نبا )6(

 . 07ص « قباسلاردصملا ()

 . 55 ص ع« نبالاردصملا «0)

 . هو ص(« قاسلاردصملا (6)
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 دوجولا اذه اورصقي نأ ىلع اوجرد مهنأ - قحبو انيس نبا ظحاليو

 ظحالي و . ”١ اهعيمج تايلكلا ىلع قدصي هنأ عم« عاونألاو سانجألا ىلع ىنالثلا

 اروصتم مأ نايعألا ف ادوجوم ناك أ ءاوس « ىنعم هسفن ىف ىككلا نأ اضيأ

 فصولا اذه هقحلي امنإ و « صاخ وأ ماع هنأب فصوي ال اذهب وهو« سفتلا ف

 اهتاذ ىف ةيلكلا ةقيقحلا كلت وه ىعيبطلا سنه اف . ''” اهلع قدصي ىتلا دارفألا نم

 . "9 دارفألا ىف اهققحت. وأ نهذلا ىف اهروِصَس اسنج حبصت نأل ةحلاملاو

 ىذلا س اسألاو « ةقيقحلا هذه نم دارفألا نبب كرتشملا ردقلا وه ىلقعلا سنحلااو

 ةعومج وه قطنملا سنحلاو . ؛7 دحاو فنص تحن اهؤاوطنا اهلع موقي

 . **عونلاب نيفلتخم نيريثك ع ةلوقملا صئاصحلا

 ةروص هنأ اهيف ظحلي ةيقيزيفاتيم ةيحان « ثالث حاون هل ىلكلاف اذه ىلعو
 دارفأ لع اهب قدصي ةيعوضوم ىرخأو « ناكملاو نامزلا نع ةجراخ ةدرحم

 نم ةعومم اهب حبصي ةيقطنم ةثلاثو « ابنم هصلختسنو ابف هكردن نيريثك

 ةثالثلا سانجألا نيب ةقرفتلا نأ ريغ . نيعم فنص ىلع لاقت ىلا صئاصحلا

 رهظيرو . ةاقالملا مامت امتايمسم عم قالتنالاهؤامسأو « قلقو ضومغ نم ولختال

 ىلكلارك ذب ىنتك او « ىرخألا هثوحب ىف الإ دعي ملو « كلذ سحأ انيس نبا نأ

 . 20ىلالث دوجو نم هل ام انيبم

 ١) 56ه صء« قاسلاردصملا . <

  (00قباسلا ردصملا ٠

 ص « قباسلا ردصملا فرش 55 .

 . قباسلا ردصملا 8 دم

 ١( ص ( ىتاطي ربلا فحتملا طوطخم ) '“ ءافشلا ”” الثم رظنا 84٠0 )١( هدمب امو ةرطس ٠
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 هقبس دلةف « ىنالثلا دوجولا اذهب ىبرعلا ملاعلاف لاق نم لوأ انيس نبا نكي مل

 ىلق ىفوت ىذلا روهشملا قطنملاو ىب وقعيلا مجرعملا ىدع نب ىحي رهظي اهف هيلإ

 ةثالثلا تادوجوملا ىف » : اهناونع ةلاسر هيلإ ىزعتو . 2١١ نينس عضبب هدلوم

 نذؤي ام «ةلاسرلا هذه انلصت مل نإ و « ناونعلا فو ؛ « ىطنملاو ىعيبطلاو ىملإلا

 ىبارافلاءذاتسأ نعاهذخأ هلماو . '؟'ةقباسلا ىئالثلا دوجولا ةيرظب طبترت اهنأب

 هيلإ هجو لاؤس نع بيجيف . انيس نبا هب لاقام عم قتلي اضرع امضرعي ىذلا

 تيم اذلوءصاخشألا ىفاي ون اثادوجو ةدوجوم اهنإ الئاق تاياكلادوجو ةيفيك نع

 صاخشألاو ةيقاب ةمماق اهنإ ثيح نم اهتاذ ىف اضيأ ةدوجومو «ىناوثلا ىهاوملاا

 حبصت نأ دعب نهألا ىف دجوت اهنأ اذه ىلإ فيضيو . "”ةلحاضم ةبهاذ
 . 29 اهنم تصلختساو دارفألا نم تدرح تالوقعم

 ةفسلفلا هب تزاتما ىذلا قيفوتلا نم برمذ ىنالثلا دوجولا اذه نأ ماو

 هبشلا لك هيبش لاهذلا ىلقعلا ىف دوجوملا هتاذب متاةلا ىلزألا ىلكلاف « ةيمالسإلا
 ائيذ سيل « نهذلا ف صلختسملاو هدارفأ ىف ظوحلملا ىلكلاو « نوطالفأ لثمب

 ةفسالف نإ كنوم عم انلق نإ ئطخن اذه ىلعو . ةيطسرألا ديرجتلا ةيزظن ىوس رخآ

 . "!”نويعقاو ممنإ وثىداراك عم انلق ة وأ« نييمسا الإ اونوكي نأ نكمل مالسإلا

 «ةينوطالفألاو ةيطسرألا نيب «ةيعقاولاو ةيمسالا نيب اوعمج ةقيقحلا ىف مهنأل كلذ

 ثيح نم مهدنع تاياكلاو . ""ةيردنكسإلا ةسردم لاجر عنص ام وحن ىلع

 اهؤشنمو اهلصأ ثيح نمو « ىبسحلا ملاعلاو صاخشألا نم ةدوتسم اهءاستكا

 . لاعفلا لقعلا ىف الزأ ةدوجوم

 )١( تاونس تس انيس نبا داليم ليق « ه 058 ةنس اذه ىحيبقوت ٠

 طارت, 7هطوم 6. 4481.م. ؛ "58 صص « ءاكحلا عرات « ىطفقلا ("»
 . مو ملال ص « ةيضرملا ةرفلا « ىنارافلا (©)

 21ةللعم دع, طمس ماهمع 0' 1231-41, 7. 0-1139 م (4)

 الدملعر 24 61ه1:06ىث, 2ة18, 1927, م. 327: ("قج28 06 !ةتتتع, 47/460471, ه3
)6( .9 .601 

 ا7وعطععمأ, 8261. تول. 0ع [' 17016 0' ك2. فل
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 ملاعلا ىف ةيمالسإلا ىثالثلا دوجولا ةيرظنل نكم ىذلا وه قيفوتلا اذه لعلو
 حرش نرأ دعب ساموت سيدقلاو « اهصنب اهقنتعي ربك ألا ريبلاف . ىحيسملا

 امعزو . 20لاّمفلا لقعلا ىف اهلحم تايلكلا لحأ ةيمسالا وطسرأ ةيرظن
 سنجلاا : ةثالثلا سانجألا نبب انيس انيس نبا قرف أك ناقرفي ناذه ةيناكينيمودلا

 سنجلاو« (ععءصاتق م626816) لقملا سم او« (868115 286115816) ىعيبطلا

 ارثأت لقأ ةيناكسسنرفلا ةسردملا نكت و , 1(ععطحتق 1هعلءدطم) قطنملا

 « اهب لوقي لوألا اهلثمم توكسا سندف « ةيناكتمودلا اهتليمز نم ةيرظنلا هذبم

 ةروهشم تارنبعت كانهو . "”دوجولا نم عاونأ ةثالث تايلكلل نأ ررقيو

 تايلكلا نإ لاقيف « ىبرعلا (أهلصأ نع حصفت.اهدحو ىهو «© ةنيثاللا ىف

 4 ( ةرثكلا ىف) ّدص مءطابق وأ « ( ةرثكلا لبق ) 8886 765 ةدوجوم

 ىبالثلا دوجولا ةيرظن تطبترا راصتخابو . (4)(ةرثكلا دعب) 12056 8 وأ

 ةكرح نم هاتثدحأ ايف امهتكراشو « نيتيمالسإلا ةفرعملاو لقعلا ّجرظنم
 . رشع ثلاثلا نرقلا ف ةصاخو « ةيحسملا ةفسلفلا ىف

 أبملع ماق ىبلا تاطوطخلا )جر

 «هددصب نحن ىذلا رشنلا اذهل ءدبلا ةطقن ىناطيرلا فحتملا طوطخم ناك دقل

 ةرشع س. وحن ىلإ هب اندهع عجري و « هيلع اندب تعقو طوطخم لوأ هنأل كلذ

 ملاعلا ىف “ نون اجرألا د حيرات ةساردل اساسأ هانذحتا نأ موي © تضم ةنس

 هنم مصأ وه ام اهنم ىرخنأ تاطوطخم هيلإ انممض نأ ثبلن ملو . '*'ىبرعلا

 لورعأ ها 856وزأ] عقر, ظةمأ. 06 اه م8110. م. 510: لماتتتلهنزط, ك١4)

 آه 211105. لح. لا. 170:05 11, »
 لومعأ ءأ 26وزال1عق, هر. هلا. 2. 0(
 0 1اهمد, 421 هعن»ع أ اه 701:00 0ع 06مهج[ 0ع 1ك 5 همأ., لهصق (؟5)

 4701106و, 1928, م. 129 أ 8017.

 طعوصأل. 66567. 4. مو: 11, 347 - 0. )4
 الث وملعم در 10796101, 2م. )6(
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 سأبال ددع اهنم انيدلر فوتو . ندنلو لوبئاتساو ةرهاقلا نم اهانعمج « قدصأو

 فالتخالا دنع شماحهلا ىف امتاياور انتبثأو « انعطتسا ام اعيمحج اهانمدختساو «هب

 نزاونو«راصتخاب اهفصنسو . صاخ صرب اهنم دحاو لكل انصرو « ةرياغملاو
 : اهزومر باسح ىلع ايدجبأ ابيبرت ةبئلص ىذ ىه اهو « ماع هجوب اهني

 اع هلهرو ىريمأ ىلع (؛) ب هلصرو تحب )١(

 م كاطردساخ | 2 د فال تا
 ن ةينامع رون (4) د »  بتكلا راد (")

 مه رد ىدنهبتكم )٠١( | اذ ه» (ا)بتكلاراد (؛)

 ى ٠ عماج ى )1١( س و دل

 هل دذل

 : ( شماه) تيحبو تيحب 5و١

 ؟ الرو اك 162717 1١,94 تيب 76١6 (ةيصوصخ مم ١ « ىهزألا ةبتكم

 6١ ؛ ءاضيب تاقرو ادع « هلك أب سرهفلل ١6 « صنلل عمال « ةقرو 6١
 . طسوتملا ىف ةماك 707 ٠ ارطس

 ىأل ءافشلا باك ” : وهو « ىمسراف مقب « فلتحم طحب ناونع : هرهاظ

 هفقو ىذلا تيخب خيشلل اهرخآ تاكيلمتو « “ هل ريظن ال متممو لككم انيس نب ىلع
 م 187. ةنس ملعلا لهأ ىلع

 .بينأ هيلإ و تلكوت هيلع هللاب الإ قيفوت امو محرلا نمحرلا هللا مب » : هلوأ
 خيشلل “ءافشلا ” باك اذه « نيعمجأ هلآو دهم ىلع هنالصو نيملاعلا بر هلل دما

 ديبع ىنأل مالكه ردص ىفو « هنع هللا ىذر انيس نب هللا دبع نب نيسحلا ىلع ىنأ
 . « همعن ىلع هللا دمحأ : ديبع وبأ لاق . ىناجزوحلاا دمحم نب دحاولا دبع
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 كلذ عم زاف نمو «دعس دقف ةيرظنلا ةكحلا اهعم هل تعمتحا نمو » : هرخآ

 ( ىلاعت هللا دعب هتدابع لحننأ داكو« ايناسنإ اب ر ريصي نأ داكي ةيوبنلا صاوملااب

 . ءازحألا لماك : هنالمتشم

 «دوسأ هريح « ةح احل ا دنع طوبضم« طوقنم «عحاو ءورقم قمق د ىحسل هطخ

 راثاو ممر هيف نكي نإ و ديج هقرو ؛ رمحألا ربجلاب ةيسدنهلا هلاكشأو هنيوانع

 . لوألا تاقرو عبسلا ىف ةصاخو ةضرأ لك أو ةيوطر

 خسنلا ناكم الو 3 فرتحم ريغ هنأ ىلع ابلاغ لدب امم « خسسانلا مسا هيف سبا
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 ةذوخأم تاحيحصتلاو « هسفن خحانلا لقب تاقيلعتو تاحيحصت هشماه ىلع

 تيب اهانيمس ىلا ىهو « ( خ ) فرحب خسانلا اهللإ ريش ىرخأ ةخسن نع
 (ىل « هتاذب امئاق اطوطخم اهانربتعاو « ( ب ) ىفرحب احل انمرو « ( شماه )
 مولعلاب نيلغتشملا نم خسانلا نأ ىلع لدت تاقيلعتلاو ؛ تاياور نم هيلع تلقشا

 ٠ ةمفسلفلا

 : بتكلا راد م

 ملل ؟ 18ر6 اك ١١ره © "غرو >> ١1مرو ؛ ةفسلف مؤغ « بتكلا راد
 . ةملك ١م ا( ارطس 74 « ةقرو

 هيلعو « “ انيس ىلع وبأ خيشلل ءافشلا باك » . ىبألا ناونعلا : همهاظ

 ىلوألا هلاقملا قحلاب (_-دع ىبدز بر . ميحرلا نمحرلا هللا مس » : هلوأ

 ىلإ ةراشإلا ف لصف . قطنملا ف ىهو لوألا لما نم لوألا نفلا ىف

 . « ىلع وبأ خيشلا لاق باّككلا هيلع لمتس ام
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 . (ب)رخآ : هرآ

 . تايلإلا لوأ نم ةقرو ٠٠١ ادع هيعمج باّكلا : هتالمتشم

 هريح « ةءارقلا بعص « طوقنم الو طوبضم ريغ « زانمم قيقد قيلعت هطخ

 «ةيقيسوملاوةيسدنهلا موسرلاو لاكش الل ضايب هيف ؛رمحألا ربحلاب هني وانعو دوسأ

 . ةضرأ لكأ الو « هيف مرخ ال ديج رفصأ هقرو « هيف شماوه الو

 ىلإ عجري هنأ يرو 4 هيامز الو خسنلا ناكم رك ذي ملو « هخماأ مساركذ

 «.ىرجملا ركع. ىداكلاب قرقلا

 : (1) بتكلا راد ع

 ةيوافتم تادلجم منش ؛ ١9 اء م6 75 ا« 7١ ؛ ةكح ؟57 «بتكلا راد

 . تاماك ٠١ ا ارطس «١١ مم ريغ قابلاو « ةقرو ه٠ اهربك أ « مج

 . كيلم نودب باّكلا ناونع : هرهاظ

 . (ب) لوأ : هلوأ

 . (ب)رخآ : هرخآ

 , ءازحألا لماك : هتالمتشم

 هيف ؛ رمحألا ريحلاب هني وانع « طوبضم ريغو طوقنم « ليمح ىخسن هطخ

 قيلعت نودي عساو شماهو « خس انلا اهفرعي مل تاماكل ضايس و « ةريثك ءاطخأ

 ٠ ثيدحو ديج هقرو « حيحصت الو

 ذوخأمو « ه١ ةنس هنم غرف « نيفلتمم خاسنب و « بتكلا راد خسن نم

 . ه 49٠7 ىلإ دعصت ىرخأ ةخسن نم
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 1 ( داماد ) ةينابلس ه

 ارطس م. « ةقرو 47. ؛ 9١ره اك ١١ « الال ا؟ )اره ؛ م94 « داماد

 . ةمك ١5 غ4

 ماتخأ هيلعو 6 ” تايقطنملا مسق ىف انيس نبا ءافش ىف لوأ 2 ه.رهاظ

 . ةفلتحم تاكيلمتو

 . (ب)لوأ : هلوأ

 دكو نإف « غلبملا اذه ىلع رصتقنلف انهاه امأو ” ( رعشلا باك نم ) : هرخآ

 : “ مولعلا نم هب عفتني اهف ءاصقتسالا انضرغ

 نيب لصاوفلا ميدع « لكشلا نم لاخ طقنلا ليلق « ديج ريغ ىخسن هطخ

 طقف ىلوألا ةحفصلا ف شماوهو تاحبحصت هيف « ةءارقلا بعص « لوصفلا

 . ىرخأ ةخسل ىلإ ىزعت

 . ه م86 ةنس هنم غرف هنأ ىلع صنو « هخسن ناكم الو هخسان فرعي ال

 : رشاع - 5

 أرطس مم « ةقرو 4414# اك !١ره 2« 75 اك !١مره ؛ ”١٠ا/ « شاع

 . ةمك 15 ع

 اهرخخآ تاكيلمت هيلعو « “ ىلع ىبأل ءافشلا نم لوألا ” ىسراف ملقب : ههاظ
 . رشاع ىنطصم رداقلا دبع مسا

 . (ب) لوأ : هلوأ

 . ” سايقلا وهو ءافشلا باك نم لوألا ءزحلا مث” : هرخآ
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 . ةعبرألا ىلوألا قطنملا نونف : هتالمتشم

 رحلاب هني وانعو دوسأ هريج « طبضلا ريثك طوقنم « ليمج ىخسن هطخ

 ملقب تاقيلعتو « مس انلا طخ تاحيحصتو « هلوادتم تاراصتخا هيف « رمحألا
 ١ « لخدملا ”ىنريبك مرح هب «رخآ

 . ه/م١٠ ةنس هنم غرف هنأ لع صنو« هخسن ناكم رك ذي ملو « هخان مسا ركذ

 : ىريمأ ىلع - |

 ارطس مم « ةقرو 7846 .7٠ اح ٠١ 2 7ا"رو >> "١ (١ه.غ « ىريمأ ىلع

 . ةمك لم “<

 ةريثك ماتخأو « “ انيس نب ىلع ىبأل ءافشلا قطنم باك * : ءرهاظ
 : فوم

 . (ب) لوأ : هلوأ

 5 ةلاحم ال رغصألا نم معأ ةسارفلا ىف ةطساولا نوكت نأ بحي نذإف» : هرخآ

 . « ةروكذملا تاسايقلا ىلإ عجرو ربك الل ةيواسمو

 . ةعبرألا ىلوألا قطنملا نونف : هتالمتشم

 ء ربك أ طخب هني وانع « لوكشم ريغ طقنلا ليلق « ءورقم ماو ىخسن هطخ

 . حيحصت الو هيف قيلعت الو

 . ه 51/ ةنس هنم غرف هنأ ىلع صنو « هخسن ناكم الو هفحان مساركذي مل

 : ىلاطيرب فحتم - م

 ارطسعو « ةقرو 084 ؟ ٠ ١81٠١6 214 ؟ الو ٠.٠ < 8كفتوط 11م هان

 . ةماك ”ه ا“

 (ا/ك)



 « رديح نب ٍيهارإ نب مصاع ىعدب نمل كيلمو باّحلا ناونع : هرهاظ

 . ةيسراف تامك ضعبو

 .(ب)لوأ : هلوأ

 افيفط الايخ اهنم انلي امر ذئنيف ” هتامنو « داعملا ف لصف : هرخآ

 “ ..اصوصخو « افيعضو

 . ةريخألا هلاقملا ادع ام تايهلإلاو تايعيبطلاو قطنملا : هتالمتشم

 ةيئالمإ ءاطخأ هيف ب (ذئنيح ) “ ح ” و ( لاقي ) “ قي ” لثم تاراصتخا
 . ةالحم ةينئازخن ةخسنلاو ؛ ةحضاو

 نرقلا منص نم هنأ ٌجرألاو « هنامز وأ خسنلا ناكم الو خمانلل ركذال

 . ىرجهلا ريثع ىداحلا

 : ةينئاتعرون - 4

 مو( ةقرو 55 ؟ ١؛ره اكل« 7٠ ا< )١١,ه ؛ اال. 2 ةيناتع رون

537000 

 . كيلو مخ : همهاظ

 .(د)لوأ: هلوأ

 . دعب اناصب مل: هرخآ

 ادع قطنملا الإ هنم انلصي ملو « تايهلإلاو تايعيبطلاو قطنملا : هتالمتشم

 . عساعلا نفلا

 . رمحألا ريحلاب هنن وانع ؛ طوبضم ريغ طوقنم « ةءارقلا طسوتم ىخسن هطخ

 عجري هنأ بلغألاو « هنامز الو هخسن ناكم ىلع الو © هخان ىلع فقن مل

 . ىرجحلا رشاعلا نرقلا ىلإ
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 ٠ - ىدنه بتكم :

 الا“ ا><1ه ؟ ؛المه7 2 1هنأذ 50م «<  20١١؛ ام  4١١؟ ةقرو

 . ال. ١ ارطس ام.

 . انيس نبال ةرصتخم ةمجرتو كيلمت : هرهاظ
 . (ب) لوأ : هلوأ

 . (س) رخآ : هرخآ

 . ةعسنلا قطنملا نونف : هتالمتشم
 «ةيئالمإ ءاطخأ هيف تسيل « طوبضم ريغ طوقنم « ثيدح مضاو ىخسن هطخ

 . بهذلاب ةحفص لوأ ىف ةالحم ةسيفن ةينئازخ ةخسنلا ؛ تاحيحصت هشماهم

 . 44١ ةنس ىفرخآ خان نع القن « ه ١١44 ةنس ريمشك ىف سان اهبتك

 ١١ - عماج ف :

 م١ «٠ تاقرو 064 ١5ره اد 1٠62 7م ا ")ل ؛ الال#» « عماج ىن

 . ةمأك 7م © ارطس

 « «ءافشلا قطنم باك : ىناج ناونعو « ةيلح لخاد ناونع : هرهاظ

 . هو.9 ةنس ىلا دعصت تاكيلمتو « انيس نئال ةرصتخم ةمح رو

 . (ب) لوأ : هلوأ

 . (س) ىآ : هرحآ

 . ةعسنلا قطنملا نونف : هتالمتشم
 ؛ رمخألا ريخلاب هئيوانع « طوبضم ريغو طوقنم « مضاو نسح ىخسن هطخ

 . ثدحأ مرآ طخ 7+ - ١ .تاقرولا

 . ه 7م ةنس هحيرات نأ ىلع صنو « خسنلا ناكمل الو « خسانلل ركذ ال
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 انيديأ ىفاهلك تناك ولو « ءزحلا اذه ىف اهللع انلّوع ىلات اطوطخلا ىه هذه

 « اهتاياور ركذو اهلع ةلاحإلا ىف نإ « رخآ نأش اهءازإ انل ناكل ةيادبلا ذنم

 ةرظن اهملإ انرظنو .اهنيب اني وسف اعابت انتلصو اهلكلو .ضعب اهضعب طب ر ىف وأ

 ءانايحأ ةينضمتةلي وط اذهىفانتي رجنتناكو . سكعلا لع ليلدلا موقي نأ ىلإ ةلداعتم

 . ةيلاتلا ءازجألا ىف اهنم دافتسن نأ وجرت انأ الإ

 اهنم ةسمفل ٠ ةميقو اًحمرات ةتوافتم تاطوطخلا هذه نأ نع ترفسأ دقو

 (ى(اع« ع« حب« ب : ىهو« لقألا ىلع ىرجحلا عباسلا نرقلا ىلإ دعصت

 نانثاو ؛ ن وهو « رشاعلانرقلا ىلإ رخآو ؛ س وهو « عساتلا نرقلا ىلإ دحاوو

 ؛هوهو « رشعىباثلا نرقلاىلإ دحاوو ؛ م « د امهو « رشع ىداحلا نرقلا ىلإ

 صنلا اهخيرات تابثإ ىف انمزتلاو .  دوهو « رشع عبارلا نرقلا ىلإ ريخألاو

 رصع لك هب زاتما امو طوطحللا نيابت ىلع اداتعا انحمبر الإ و « دجو نإ

 ( هلص نم اهني دقعي نأ نكمب اف هرثأ جيراتلا اذهلو . ةباكلا ىف ةصاخ ةقب رط نم

 ٠ ىلعأ لصأ ىلإ اهنم رصاعتملا در وأ « ضعب ىلإ اهضعب در ىلع نبعي امو

 نكمأ ءامهنيب بسن ضارتفال اساسأ “عوقولا ىف مزالتلا» أدبم انذخأ اذإو

 امههدح أ نأب نذؤي امم « عضوم نم رثك | ىف نايقتلي س « ب نأ ظحالن نأ

 دقعن نأ نكم لثملابو . دحاو لصأ نع ناردصي اعم امهنأ وأ رخآلا ىلإ عجرب

 .٠ كرتشم ردصم ىلإ عجرت ةتسلا هذه لعلو ٠ ىع« ع نيبو د « ن نيب هلص

 هانتيثأ ام ىلإ ةرظنف ©« تاضارتفالا هذه ليصافت ىف لوخدلا لواحن نلو

 ابهف تبلل دعب تقولا نحي مل هنأ ىلع . اهحيضوتل ةيفاك تاياور نه شماحلا ىف
 اذه لجكتسن اناسعو « ىرخأ تانراقم بلطتي سهألا لازي الو « عطاق ىأر

 ةلواحم ناكمإلا ىف نأ ىلإ رظنلا هجون نأ طقف اندرأ امتإ و . ءازجأ نم ىلي اهف
 وهو« رخآرثأ هلواحملا هذحلو ؛ ةديدملا “ ءافشلا ” تاطوطخم نبب بسن تابثإ

 . ايميق ابيت تاطوطخلا هذه بيترت ىلع نيعب هنإف بسنلا اذهب عطقي مل نإ هنأ
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 اهنأ نع تاطوطخم نه “« لخدملا ” ىف هانمدختسا امل انسرد فشك دقلو

 اممق ىفف .٠ ةزيمم فئاوط ثالث ىلإ اهتمسق نكمي ثيحب « اهتميق ىف ةتوافتم
 طقن نم هيزاتما اه الضف « هنأل « اهقثوأو اهكأ هنأ ىرن ىذلا © ب” عضن

 قيقحتلا وحن عوزنو ةقدب نذؤت تاقيلعتو تاحيحصت ىلع لمت ©« طبضو
 نمو ٠ هل كردمو هخسنب (#« ملم ودبي ايف هان نأ ىلإ اذه « ىملعلا

 «ءافشلا *” رسثنل ةّساث ةماعد هلعجبس امم « ءازحألا لمتكم هنأ ظحلا نسح

 ررقن نأ عيطتسن انإف “ راتخحلا صنلا ”ةقيرط انما دق اك اذإو . هعيمج
 . هعم ءاقتلا نوكي ام دشأ “ لخدملا ” ىف هانرتخا ىذلا انصن نأ صأالا رخآ ىف

 ناهماشتم انمدق اك امهو « ةبترلا ف طوطخملا اذه عم ىواسني ”س” داكيو

 . لمألاو رهظألا هنأل « هاتبثأ ام انحيجرت قب اطام اريثكو . امهتاياور ,نايقالتمو

 ثبلن مل اذهلو « هيلع لوعي الو اهفعضأ وهف 1١“ د”عضن رخآلا فرطلا ىفو

 اذإ « ىرخألا تاطوطخملا ءىجن نيفرطلا نىذه نب و ٠ هنعرظنلا انفرص نأ

 ةعبسلا ت اطوطخما هذهنأ ركتنالو .«ب” طوطخلل لكم وه ىذلا“ب”انيذثتسا ام

 اهضعب فو « امات الصف اهنيب لصفي ال توافت هنأ الإ « اعون امتميق ىف توافتت

 . رخآلا ضعبلا لككي ام

 ىبرعلا لخدملا صن هيف قةحن اك ىذلا تقولا ىف هنأ فدصلا نساحم نمو

 نم ددع كلذ ىف امل فوتو « ىنيناللا هصن قيقحت ددصب ىنرقلد ةسنآلا تناك

 ةلباقم نكمأ ام انلواحو « انمز انعم تكرتشا دقو . ١١١هب سأب ال تاطوطخلا

 .هرشنتس ايف اهرثأ ”هلباقملا هذهل نوكي نأ وجرنو .ىبرعلا لصألاب ةينيتاللا ةمحرتلا

 اك ميو ٠ هتضئرا ىذلا صنلا نم ةطوطخم ةخسلن اريخأ انفرصت تحن تعضوو

 ةلدلم ة1كومتع 1طغعغومو 0" 4176هعمز, 609286397 ةانعاتتل - 80]هزض6 عمق )١(

 مق 0118656 06 19 8ز1ط11هغطغوانع 11

 (ا7/5)



 هرشنن ىذلا ءزحلا ىف هرثأ ز رينو «تاياور نم هانتيثأ ام ىلإ اذه فيضن نأ دون
 «دعب رشنب مل صن ىلع ةلاحإلا ثداوحلا قبس نم دعي نأ انيشخ اككلو « مويلا

 نأب انيفتكاو . لدبتو هيف ريغت نأ ىف ةيرحلا لماك هتققحم لازب الو اصوصخ

 اهب اقمرك ذ عم ةيب رعتءاحلطصم نم ةماحلاا ف هصلختسن نأ انئش اهف هب نيعتسن

 نأل « لكشلا سبتلا اذإ ىرخأ ىلء ةءاور هئوض ىف حرت نأو « ةينيتاللا ىف

 . ةلصاف اذه ىف ةنيتاللا ةياككلا

9 

#0 © 

 ىذلاروكشملا دوهجنا كلذ لجأ نأ ىتوفي ال« ةمدقملا هذه متخأ نأ لبقو

 داؤف دمحأو « ىريضحلاا دوم ناذاتسألاو « ىناونق هتاحم جروج بألا هلذب

 تاقلح نوعب اتيس مهنأ ىف كش ىنرواس الو « ءزحلا اذه جارخإ ىف ىناوهألا

 . ؟'"ابيرق متو « متت نأ ال وجرت ىلا هلي وطلا “ ءافشلا >” ةلسلس

 هبوب ١8601١

 صرحت بيصنب لمعلا اذه ىف ةيب علا ةغلل لّرألا داون عمي ررحمل ا دياز ىدنفا ديعس اضيأ مهاس (1)
 . هلجس نأ ىلع

 (ا/ا/





 مهحرلا نمل دشن مس

 بينأ هيلإو تاكوت هيلع هللاب الإ قيفوت امو

 . نيعمجأ هلآو دهم ىلع هتالصو « نيملاعلا بر هلل دما

 انيس نب هللا دبع نب نيسحلا ىلع ىبأ سيرلا خيشلل ءافشلا باك اذه

 دمحم نب دحاولا دبع ديبع ىبأل مالك هردص ىفو  هناسحإب قيلي ام هللا هاقل

 . ىناجزوملا

 ىلع لصأو 2 هتاضرمل قيفوتلا هلأسأو « همعن ىلع هللا دمحأ . ديبع وبأ لاق

 فراعملا سابتقا ىف ىبغرو «ةيكمحلا مولعلل ىبحمتناكدقف : دعب و . هلآو دم هيب

 سيئرلا خيشلا رقتسم ىلإ ةرجاهملاو «ىدالبب لالخإلا ىلإ ىناتعد « ةيقيقحلا
 « هريخ نم ىلإ عقو ام ناك ذإ ؛ دالبلا نم  همايأ هللا مادأ ىلع ىنأ

 . 8 0 1 ا ْه 1 ١
 «ةعانصلاه ذهب كذب نمرئاس نع هيلإ ليما ىضتقي « همالك نم لع ضرعو

 « مولعلا هذه ىف رهم هنأ هريخ نم ىتغلب ناك دقو . ةهلملا هذه ىلا ىزتعيو
 : لا

 ريثك هنأو « رمعلا نم نيدقعلا ىلع ىبرأ الو « بابشلا هبوتسل مل ثدح وهو
 تقل . اهخسن طبض ىف ةبغرلاو « اهب نضلا ليلق هنأ الإ « فيناصتلا

 فينصتلاب مهم نأ هنم ساملالاو « هيلع حاحلإلاو « هتمزالمو « هدصق ىف ىبغر
 ِ ع 7

 لب دقو « ةنس نيئالثو نيتنتا نم بيرق هنسو«ناجرجب وهو هتمهيف .طبضلاب مهأو

 ||نريهلاب المعو قحلاب ىندز بر ؛ اع نع أورد بر ؛ ع نيعتسأو ذوعأ هبو : بيي'أ . .. امو 6

 ةطق اس : نيعمج أ ...دملا ( © ) منم ةطقاس : بينأ ...هياع || د قحلاب اهلع ىندز بر ل- : بينأ
 || اع نم ةطقاس : ىناجزوملاا ... اذه (0-؛) ى ؛ م هيب ل : لع || ه « ن « اع« ع نم

 خيشلا || ب نم ةطقاس : سيئرلا (4) تن« دنم طق اس : 4 ةحفص ىلإ ١ ةحفص نم هلك ىنلجزوملا مالك

 ؛ بوهنع هللا ىضر : هناسحإب قيلي ام هللا ءاقل ( © ) م وبأ سيئرلا خيشلا هفنص : ىنأ سيئرلا

 || ةيهالا : ةيقيقحلا(9) ا د ىلاعتو هناحبس لس : هللا( 7) ه « ع هللا هححر ؛ س هيلع هللا ةمحر

 ؟ ص شم اه هيلع هللا ةمحر ؛ ىو ب نم ةطقاس : همايأ هللا مادأ 0( اع ىتعد : ىناتعد

 نيدقع : نيدقملا || ع« د قبتس : وسس(١؟) ماذإ : ذإ || م هيلإ هللا نسحأ ؟ اع« علا همحر

 م6ععب ب : تقفل : تقفل || اد اهتح : اهخس )١4( ه « اع« ع« سح« بن

 . مه( سءع« بفاملإلا : حاملا ا 0(



 ىناجزوملاا مالك

 صرفلا الإ زهتنأ الف هتاقوأ كلذ لغش دقو « هلمع ىف فرصتلاو ناطلسلا ةمدخب

 ىلإ هوعد اذإو . تايعيبطلاو قطنملا نم ائيش ابف هتيلّقساو « فافملا

 نم هفنصو « حورشلا نم هلمع ام ىلع لاحأ حورشلا ىلإ و راككلا فيناصتلا

 اهنم ةخسن كلمي نم نضو ؛ اهتتشتو اهقرفت ىنغلب ناك دقو « هدالب ىف بتكلا

 هتداع نم نكي مل مك « ةخسن هسفنل نزخي نأ هتداع نم نكي ملف وه اًمأو . ا

 ةخسنلا بتكي وأ لم امنإو « داوسلا نم ٍجرْحي وأ ( روتسدلا نم روح نأ

 « لئاوغلا هبتك تلاغو « نحنا هيلع ترتاوت دقف كلذ عمو . هنم اهسمتلم اهيطعي و

 . ناذمه ىلإ ىرلا نمو «ىرلا ىلإ ناجرج نم اهبف ٌلقتنأ نينس ةدع هعم ٌتيقِبف

 اعايضو « انيلع ةرسح كلذب هلاغتشا ناكو « ةلودلا سم كلملا ةرازوب لغشو

 انسملاف « ةتئافلا هفيناصت ليصحت ىف اضيرأ ءاجرلا نهو دق ناكو , انراجزورل

 طشنت الو «ىتقو هعسال عاف اهحرمشو ظافلألاب ٌلاغتشالا امأ : لاقف «اهتداعإ هنم

 بيترتلا لع اعماج افينصت مكل تلمع« ىدنع نم ىلرسيتب اهب متعنق نإف أ ىسفن هل
 ءادتسالا هنم عقي نأ ىلع انصرحو « هب اضرلا انم هل انلذبف . ىل قفتس ىذلا

 هنع عطقنا مث « ةقرو نيرشع نم ابيرق بتكو « كلذ ىف عرشف ؛ تايعيبطلاب
 . ةيناطلسلا عطاوقلاب

 كلت ىف مقي ال نأ وه رثآو « كلملا كلذ مرُعْخاَو « هتابرض ىهدلا برضو

 هبحتسا اهف «هل طايتحالا نأ ىلإ نكرو « ةمدخلا كلت دواعي الو « ةلودلا

 تفداصف . رايدلا كلت نع لاصفنالا ةصرف ابقثسم رتتس نأ « كلذ نم
 ىلع هسفنب وه لبقأو ؛ ءافشلا باك متت, هتذخأو « هتمنتغا اغارفو ةولخ هنم

 ناويمحلا ىباك الخ تايلإلاو تايعيبطلا نم غرفو « دحي الابقإ هفينصت

 )١( م « اع « ع هفينصتل : هسفنل (ه) صوهنم ل- :زبتأ||اعء ص« بدق : دقو «

 هللا س دق ل ؛عأ ص هحور هللا سدق لإ : ةلودلاسمش (و) اعامإ : امإو (1) ىعن

 ردت .ذ ننسي (8) .كلرلا اهات يني ةلك + ناعزوو 1:0 4-8 ان هع يحرر ةعوو
 : نأ (١ا/) ه « اع « س هللا هحر ل- : كلملا )١1( ه انيخوتو : انصرحو )٠١( م«ع
 .٠ ص 6 ب نم ةطقاس



 ١ ىناجزوملا مالك

 امنإو « هرضحي باك ىلإ عوجر ريغ نم « اموي نيرشع ةدم ىف تابنلاو

 . ام لصتس امو ةبطنللا بّتكو « قطنملا ف عرشو . طقف هعبط دمتعا

 « ةقرافملا ىف همزع اوركتتساو « هراتتسا هيلع اومقت ةلودلا كلت نايعأ نإ مث

 ىلع همّدَح صّلخ ضعب صرحو « ةيداعم ةبنج ةألاموأ ةديكمل هنأ اونظو

 ه  اوناكو  هيالط هيلع ٌلدف « ايندلا عاتم نم هدنع هل امب زوفيل ةكلهم ىف هطيرروت
 فورعلل اوناكول « شاحيإلاب هدصق مهملع مرحن عئانص مهدنع هل فلس نم

 « ناَجَدْرَف ةملق هعادبإب هنم قئوتساف « هناكم ىلع مهفقوو  نيركاذ

 «صعأالا نم لصف ىلع ةيحانلا كلت بابسأ ررقت امير رهشأ ةعبرأ ردق امف قبو

 .. ريم لهمتساو « رذتعاف ةرازولا ةدواعم ميسو « هنع جراف «نوعزانملا اهكراتو

 ١ ع اهاذاح نأ كلذ نم ضرعف « بتكلا نم نكمتو « قطنملاب لغتشا كانهو

 « قطنملا لاطف « ملا وقأ نم هركتتسا ام ىلع ملكتو ؛ اف موقلا بيئرت ىلع ىرجو

 : ناهمصأب متو

 ىأرف « نامزلا فلاس ىف راصتخالا ليبس ىلع اهلمَع ناك د قف تايضايرلا امأو

 . ءافشلا باك ىلإ اهفيضي نأ

 ١6 رثك| ىف ىذاحو « بتكلا هذه نم غرفو « تابنلاو ناويحلا اضيأ فنصو

 ٠ نيعب رأ ذئذيح هنس غلب و

. 
 قثوتساف (07) م ةهجج : ةبنج ( 4 ) عقلعتي : لصتب (؟) اعامتإ : امنإو

)١( 

 )٠١( كلانهر:كاهر
 مس :ناجودرف ؛ىأكعأ ب : ناحزورف : ناجدرف || مءد قثوتساو

 م اهذاختا ؛ د اهزاجتإ : اهاذاح نأ | | اع )١١( ىع عبس« بذناهفصأب : نايصأب

 )1١( نم فام : بتكلا ١ ) )1١ع« س ء ب نيلاعامسرأ : سيلاطوطسرأ (
 + م 6 نس يكملا )١١1( هاما ص اةنس ل : نيسرأ



 يناجزوملا مالك ع

 نع هضاررعإ ىف ببسلا لع فقوي نأ «صصقلا هذه صاصتقا ىف ىضررغو

 هبيبرت نيب امو « قطنملا بتكل هبيترث نيب ام فالتخا ىفو « ظافلألا حرش
 هفنص ام هفينصت ىلع ةزادتقا نم بعت ناو. تاملإلاو تاعبطلا بتكل
 « هنع ةيئاغ بتكلاو « اموي نورشع ةدملاو « تايلإلاو تايعيبطلا بتك نم

 . طقف هب ىم امب لوغشملا هبلق هيلع ىلع امنإو

 تاعيرفتلاو رداونلاو تكنلا نم رابتعالا نيعب باّكلا اذهل لمأتملا دجيسو

 . يللا هيف (ىل قفوملا هللاو , نيفلاسلا بتك تلعب ىف هدجي الام تاناييلاو

 نسحأ « هللا دبع نب نيسحلا ىلع ىنأ مالكو باكلا ءادسا انهاه نمو ]

 . [ هيلإ هلل

 م فنص : هفنص || ه « س فينصت : هفينصت (؟) ه « اع« ع © صحورش : حرش )0

 ىو«ه © س ةريخلا : ريحا )7١( اعامإ : امإو (ه) اعىف : بتك نم (+4)

 || ى © م « س مالك نم : مالو || ه « اع « س شماه « اذهو : انه اه نمو (4)

 ىضر : هيإإ هللا نسحأ (ؤ-م) عهللا هحر سييرلا خيشلا : هللا دبع نب نيسحلا لع ىنأ

 هجح سيئرلا خيشلا ؛ اع هللا همحر انيس نب هللا دبع نب نيسحلا ؟ : هيلإ ... ىلأ || س « ب هنع هللا

 في رش فيعضلا دعلا ابكي مدخو ٠ هناهرب هللا رانأ انيس نب هللا دبع نب نيسحلا ىلع ىنأ ملا

 .ه ٠ لصألا ىف اذك ه ةئامت امو نيعستو ىدحإ ةنس ىنسحلا فيطللا دبع نب 1



 0 لخدملا سرهف

 ريترلا نترلا دنا مس
 نونف ةعسأ ىهو قطنملا ىف ىلوألا ةلجلا

 . ناتلاقم وهو لخدملا ىف ىلوألا لما نم لوألا نفلا

 . الصف رمثع ةعبرأ ىلع لمتشت اهنم ىلوألا ةلاقملا

 . باككلا هيلع لمتش ام ىلإ ةراشإلا ىف )١( [ لوألا ]
 . قطنملاو مولعلا ىلع هيبنتلا ف (ب) [ ىناثلا]
 ..:قطلا نفق 0 [ثلاثلا ]
 . قطنملا عوضوم ىف ( د ) [ عارلا |

 « ىنزحلاو « ىكلاو « فلؤملاو «درفملا ظفللا فيررعت ىف ( 0

 « وهام باوج ىف لاقي ىذلاو « ىناذلاو « ىضرعلاو
 . لاقي ال ىذلاو

 . ىضرعلاو ىتاذلا ىف سانلا هلاق ام بقعت ىف (و ) [سداسلا]
 . ةيهاملا ىلع لادلا ىف سانلا هلاق ام بقعت ىف (ز ) [ عباسا ]
 . ةسمللا هماسقأ ىلإ ىلا درفملا ظفالا ةمسق ىف ( ح) [ نماثلا ]

 . سنحلا ىف (ط) [ عماتلا ]
 هيلإ لكلا ماسقنا هجوو عونلا ىف ( ى) [رشاعلا ]
 . عونلا موسر بقعت ىف (اي) [سثع ىداحلا |
 « ةرثكلا لبق امو « قطنملاو « لقعلاو « ىعيبطلا ف (بب) [ رشع ىناثلا ]

 . ةرثكلا دعب و « ةرثكلا ىفو

 . لصفلا ىف (ي) [رشع ثلاثلا ]
 . ماعلا ضرعلاو ةصاخلا ف (د) [ رشع عبارلا ]

 نء«دنزئم هلك طقاس سرهفلا اذه 0( ى نعأ بر ب ؛م « ع نم ةطقاس هلمسبلا )10(

 ىفه 6 مءاع6ع6بوعمو: دعب و (19) ص 6 ب ماسقألا : هماسقأ (1:)

 . م ةيصاخلا : ةصاخلا (؟1)



 لخدملا سرهف

 لوصف ةعب رأ ىلع لمتشت ةيناثلا ةلاقملا

 . لصفلاو سنحلا نسب ام ةماعلا

 . عونلاو ساحلاا نيب ةنيابملاو ةكراشملا ىف (ب) [ ىناثلا ]
 . ةيقابلا تانابملاو تاكراشملا ىف (ج) | ثلاثلا

 . ضعب عم ةسملا هده ضعب ةبسانم ىف (د) [ معبارلا ]



 ىلم ألا ّملقملا





 1 لخدملا  قطنملا

 لوألا ةلملا نم لوألا نفلا نم ىلوألا ةلاقملا

 | لوألا لصفلا |
 باّككلا هيلع لمتس ام ىلإ ةراشإلا ىف لصف

 : هيلإ هللا نسحأ « انيس نب هللا دبع نب نيسحلا ىلع وبأ سيئرلا خيشلا لاق

 «نيرهاطلا هلآو دهم هين ىلع ةالصلاو « هلهأوه ام هيلع ءانثلاو هللا دمح دعب و

 انبحصب و « همتخ ىلإ نامزلا انلهم نأ وجرت ىذلا باتكلا اذه ىف انضر ّنإف

 مولعلا ف لوصألا نم هانققحم ام بابل هعدون نأ « همظن ىف هللا نم قيفوتلا

 لوصألاو « قةحلا بترملا رظنلا ىلع ةينبملا ©« نيمدقألا ىلإ ةيوسنملا ةيفسلفلا

 ىتح ٠ اليوط انامز هيف دهتحلا قحلا كاردإ ىلع ةنواعتملا ماهفألاب ةطبنتسملا
 . ءاوهألا ىثاوغ اهعم ترممو « ءارآلا رثكأ املع تقفتا ةلمج ىلع هرخآ ماقتسا

 « ةبيشلا عقو٠ ىلإ عضوم لك ىف ريشأ نأو « ةعانصلا رثكأ هعدوأ نأ ترحتو

 قنأ ام الإ لوصألا عم عورفلا دروأو ( ةقاطلا ردقب ةقيقألا حاضيإب اهلحأو

 ىرك ذ نع بزرع ام وأ ؛ هروصن ام َقَقحتو (هرمصب أ رصبتسا نمل هفاشكناب

 راكتلا ةبئاجمو « ادج ظافلألا راصتخا ىف تدهتجاو . ىيكفل حلب لو

 ةيإج بهاذم ةضقانم ىف لي وطتلا تبكنتو « ًاوهسوأ أطخ عقب ام الإ .ءالصأ

 دجوبالو . نيناوقلا نم هفرعنو «لوصأللا نم هررقن أم: لغشلا ةيفكموأ نالطبلا

 ةطقاس : ىلوبأ سيئرلا خيشا (0) ه الصف رشع ةعب رأ ىل لمتش ل : قطملا )١(
 ى : م نم ةطقاس : نيرهاطلا )١( عحب ص « ب هللا هحر : هِلإ هللا نسحأ || اع نم

 || اع ةدهتجلا : دهتجا 0غ( ه6 اد ةيككحلا ؛ ن « اع « د نم ةطقاس : ةيفسافلا (9)

 د «6 ب لصألا 3 لومألا م م هرمأ : هرخآ (١ ١) ىء م امف : هيف

 )١4( حى ققحو : ققحتو || نرصبت : رصيتسا )١60( ةيل اجو || اء ىركف ىف : ىركفل :
 د تيناجت )١١( ىعءه6« ن « اع اطلغ : أطخ .

١© 



 لوألا لصفلا -__ نك وألا ”هلاقملا ١

 عضوملا ىف دجوي مل نإف ؛ اذه انبات هانمض دقو الإ هب دتعي ئش ءامدقلا بتك ىف

 ٌتفضأ دقو ؛ هب قيلأ هنأ ٌتأر رخآ عضو. ىف دجو ةداعلا هيف هتايثإب ىراحلا

 ةعيبطلا لع ىف اصوصخو « ىراظس هتلصحو ( ىكفب هتكردأ امم كلذ ىلإ

 . قطنملا ملع ىفو ( اهدعب امو

 امن[ و « ةيقطنم تسل ءايشأب قطنملا ئدابم لوطت نأب ةدامدلا ترح دقو

 2 كلذ نم ءىش دارإ تبنجتف © لوألا ةفسلفلا ىنعأ « ةيكحلا ةعانصلل ىه

 رز 2 :

 . هعضوم ىلإ هيرخآو « هب نامزلا ةعاضإو

 عم متي ««قحاوللا بات ”ديمسأ « رخآ باتكب باخكلا اذهولتأ نأ تبأر مث
 « بالا اذهل حرشلاك نوكي ب ةنس لك ىف هنم غرفي ام ْحْرَؤِب و ؛ ىرمع
 . هيناعم نمزجوملا طسب و « هيف لوصألا عيرفتكو

 4 عبطلا ف ىه ام ىلع ةفسلفاا هيأ تدروأ « نيب الا نيده ريغ باكىلو

 3 ةعانصلا ىف ءاكرشلا بناج هيف ىعارب ال ىذلا حيرمملا ىأرلا ةييحوب أم للعو

 مك رق

 .”ةيقرماملا ةفسلفلا” ىف ىباك وهو «هريغ ىف قب ام مهاصع قش نم هيف قس الو

 . ةدعاسم نيئاّشملا نم ءاكرشلا مم دشأو ءاطش رثكأف باتكلا اذه امأو

 دارأ نمو « باّككلا كلذ بلطب هيلعف « هيف ةجمحم ال ىذلا قحلا دارأ نمو
 و كم ما

 هل نطف ول ام ميولتو « ريثك طسن و ءاكرشلا ىلإ ام ضرت هيف قيرط ىلع قحلا

 . بالا اذه هيلعف «رخآلا بالا نع ىفَتسا

 اطءاد(6د ام : ام(9) اعءاد هتدجو :دجر(؟) اعهدجت :دجوي ||!ى نم :ىف(١)

 : ةفسلفلا (1) ه نم ةطقاس : تسيل (0) ى شماه : ن6 م بحأ نإ ل : ىطنملا (:)

 ه« نهيلع | : ىه || ىام : ام ىلد || ه ةمكحلا : ةفسلفلا || اع هذه : هيف )1١١( ه ةكملا

 ةفسافلا : س شم اه ىفو ؛ ه « س « ب ةنكملا : ةفسلفلا 0 اع ء س حيحرصلا : حرمها )1١١(

 .م طسإل : طس )١1( [ناسللا  هدضأو هطلخب اًدكلا جمع ] ن ةجحم ؛ م ةمجحم : ةجمحم )١6(



 ل لخدملا  قظنملا

 بيترت هب ىذاحأ نأ تيرحتو « قطنملاب تأدّسا َبامَلا اذه تحتتفا (ىلو

 ولحم ام فئاطللاو رارسألا نم كلذ ىف تدروأو « قطنملا بحاص بتك

 ءايشألا رثكأ ىف ىل قفتي مف « ىعيبطلا ململاب هنولت مث . ةدوجوملا بتكلا هنع

 ترصتخاف «ةسدنحلاب هتولت مث .هريك اذتو ةعانصلا هذهىف هب متْؤوملا فينصت ةاذاحم

 ترصتقاو هيلا هيف ٌتلَحو « افيطل اراصتخا سديلقوأل تاسفطسألا با

 راصتخالا عم نمضتس ةئرطلا ىف ىطسهلا باكل كلذك راصتخاب هتفدرأ مث . هيلع

 ممتملا عي نأ بجوام هنم غارقلا دعب تادايزلا نم هب تقحلاو « اههفتو انايب

 . ةيعيبطلا نيناوقلاو ةيدصرلا ماكحألا نيب هيف قباطي و « ةعانصلا هب مت تح

 ةعانص تمتخ مث . باسحلا ىف لخدملا باكل فيطل راصتخاب هول مث

 رظنو « ليوط ثحب عم « ىل فشكلا ىذلا هجولا ىلع قيسوملا ملعب نييضايرلا

 ةعيبطلا دعب ام ىلإ بوسنملا ملعلاب بالا ٌتمتخ مث . راصتخالا ىلع « قيقد

 « تاسايسااو قالخألا لع نم لمح ىلإ هيف اراشم « ههوجوو هماسقأ ىلع

 . ادّرْقَم اعماج اباك امف فنصأ نأ ىلإ

 توفي ال داكي و « معلا ريثك وهف « ملا ريغص ناك ْنِإو « بالا اذهو

 بتك نم اهعامس ةداعلا رمت مل تادايز ىلإ « ةعانصلا رثكأ هربدتمو هلمأتم

 . قطنملا لعوه هيف ىلا لهجبا لوأو ؛ ىرخأ

 ًةراشإ مولعلا هذه ةيهام ىلإ ريشن نحتف « قطنملا لع ىف عرشن نأ لبقو
 , ضارغألا نم لحب لع علطملاك اذه انباقكل ربدتملا نوكيل « ةزجوم

 ه فئاطل ل : نم || م نم ةطقاس : بحاص (؟) ه نازملاب : قطخلاب )١(

 «م نم : نس (+) ىو« ن « ع « س هذي : لعب || ن ايلمتو ؛ د امهفتو : ايهفتو (07)

 اع ىذلا : ىلا )١1١( اد عفتلاو ل- : رملا )١41( اعهيف :اهف )١١( ىءيوءعذ

 ه ريشنف ؟ نريشن نحت ؟ س ريش : ريش نحذف )0100



 قاثلا للصفلا - ىلوألا هلاقملا -

 [ ىناثلا لصفلا ]

 قطنملاو مولعلا ىلع هيبنتلا ف لصف (ب)

 ردق ىلع اهلك ءايشألا تئاقح ىلع فقوي ْنأ ةفسلفلا ف ضرفلا نإ : لوقنف
 اهدوجو سيل ةدوحوم ءايقأ امإ ٌةدوجوملا ءايشألاو . هيلعتففي نأ ناسنإلا نكميام

 ىلا رومألا ةفرع»و . انلعفو انرايتخاب اهدوجو ءاشأ امإ و « انلعفو انرايتخاب

 ىناشلا مسقلا نم ىتلا رومألا ةفرعمو « ةيرظن ةفسلف ىمست لوألا مسقلا نم

 «طقف لءت نأب سفنلاليكت اهيف ةياغلا ا ةي رظنلا ةفسلفلاو . ةيلمع ٌةفسلف ىمست

 ملعت نأب لب « طقف ملعت نأب ال « سفنلا ليكت اهيف ةياغلا امإ ةرلمعلا ةفسلفلاو

 اهيا ةيلمعلاو « للعب سيل يأر داقتعا اها هي رظنلاف . لَمْعتف هب لمعيام

 . ىأرلا ىلإ بشت نأب ىلؤأ ةيرظنلاف + لمع ىف وه ىأر ةفرعم

 ةمسقلاب ىه انلعفو انرايتخاب اهدوجو سيل ىلا نايعألا ىف ةدوجوملا ءاشألاو
 طلاختال ىتلا رومألا ىناثلاو «ةكرحلا طل اختىلا رومألا امهدحأ : نيمسق لعمل ألا

 نأ امإ اهنإف : نب رض ىلع ةكرحلا طلاخت ىبلا رومألاو . ىرابلاو لقعاا لثم « ةكرلا

 (عيبرتلاو ةيناسنإلا لثم « ةكرحلا طلاخت نأ زوجي ثيحب الإ ال دوجو ال نوكت

 ىلا تادوجوملاف . كلذ نود نم دوجو امل نوكي نأ امإ و « كلذ هياش امو

 «نوكت ْنَأ امإ ابْنإف : نيمسق ىلع ةكرملا ةطلاخم اهملع زوجي ثيحب الإ اهل دوجوال

 ناسالل : ناسإلا )0( ه ةمكحلإ : ةفسافلا 6 معد قطنملا ىفو : قطنملاو )0

 ...امإو (0) ىعهعنءاعنايعألا ف ل :ةدوجو. || عنايعألا ف ل : ةدوجوملا || س

 « د ن. ةطقاس ؛ ه ةمكح : ةفسلف (7) ه ةمكح : ةفسلف (5) دن نم ةطقاس : انفو

 ةيرظنلاو : ةيرظنااف (4) ه ةنكحلاو : ةفسلفلو (8) ه ةئكحلاو : ةفسافلاو||م ءاد

 ىلعفو انمرات+اب : العفو انرايتتخاب )١١( م ةيرظنلاو :ةيرظنلاف )٠١( ىعءم ءاعءد
 « ع أ س « ٌجنيمسق : نيبرض || ادرومألا لجو : رومألاو || ن ىلاعت لح : ىرابلاو )1١(

 :تادوجوملاف (١د) ه ابلع ل :زوجي )١4( ه « ن نم ةطقاس : امنإف||ى« ه ءاع

 ن « اع « د نم ةطقاس : اهنإف (15) م تادوجوملاو



 و لخدملا  قطنملا

 ةروصك « ةنيعم ةدام نع درجت نأ هلع حصي « مهولا ىف الو ماوقلا ىف ال
 « ماوقلا نود مهولا ىف كلذ اهيلع حصب نوكت نأ امإو « ةيسرفلاو ةيناسنإلا

 لاح ىلإ تلي وأ «ةدامع ونب صّخي نأ ىلإ هروصن جوخحي ال هنإف « عيب رتلا لئم
 ىهف « كلذ نود دوجو الو « ةكرحلا طلاخت نأ حصي ىلا رومألا امأو . ةكرح

 اهبلع حصي ىتلا رومألا نوكتف . ةيلعلاو « ةرثكلاو « ةدحولاو « ةيوهلا لثم

 امص نوكت الأ امإ و « بوجولا ةحص اصح نوكت نأ امإ « ةكرملا نع درجت نأ

 ؛ ةيوهلاو « ةدحولال اح لثم « كلذ ال عنتمبال ثيحب نوكت لب «بوجولا ةحص

 نهب نه ةنيخ ىمااهلإ رظنا نإ امإن هذهور. ةرثكلا وفي ىذلا ديلا +ةةئلالاو

 رظنلا ةلمج نم نوكتت اهنإف « ةدرحم ىه ثيح نم اهملإ رظنلا رظنلا كلذ قرافي الف

 ( ىه ىه ثيح نم« ىهذإإ « ةدام ىف ىه ثيح نمال « ءايشألا ىف نوكي ىذلا

 دوجولا ف نوكي ال ضرع اهل ضرع ثيح نم اهيلإ رظْنب نأ امإ و ؛ ةدام ىفال
 همهوت حصب ال ضرعلا كلذ نوكي نأ امإ : نيمسق ىلع اذهو . ةداملا ىفالإ

 نم « دحاولا ىفرظنلا لثم « ةكرحلاو ةيعونلا ةداملا ىلإ ةبسن عم الإ نوكي نأ

 ثيح نم « هلعلا فو« تاق وه ثيح نم «ريثكلا ىو ؛ءاوه 08 وه ثيح

 أديم ىأ « سفن وه ثيح نم « ىلقعلا وحلا ىفو « ةدورب وأ ةرارح الثم ىه

 ضرعلا كإذ نوكي نأ امإو . هتاذب هتقرافم زوجي ناك نو « ندب ةكرح

 مون دق هنإف  ةكرح ةطلاخمو ةدام ىلإ ةبسن عم الإ ضرب ال ناك ْنِإو

 لثم « روكذملا َرظنلا ةكرملاو ةنيعملا ةداملا ف رظن ريغ نم ُناِبَتستو هلاوحأ

 لاؤحألا رئاسو « بيعكتلاو ريذجتلاو « ةمسقلاو برضلاو « قيرفتلاو عملا

 تادوجوم ىف وأ «سانلا ماهوأ ىف وهو ددعلا قحلي كلذ نإِف ؛ ددعلا قحلت ىلا

 س مايقلا : ماوقلا || ن لعفلاب دوجبولا ف ىأ ل : كلذ || سناسنإلا : ةيئاسإلا (0)
 لثم (7/) دةدحاولاو : ةدحولاو (ه) ى كلذك ل- : كلذ || محصيو : حصي (4)
 ىعءه ىلا : ىذلا )٠١( يىامإ : امإف (م) ه نم ةطقاس : لاح || اع لثم ىأ : لاح

 ءاوهوران : ءاوهوأرا.(4١) ى ةكرحلاب : ةكرللاو || ن نم ةطقاس : نوكي نأ )١0(
 نزاظنلاو : رظنلا || م.هتاسن : نابتست )١8( ن نم ةطقاس : هنإف )١7( ى“«ع



١6 

 ىناشلا لصفلا - ىلوألا ةلاقملا 7

 ىتح ام ادرجت درهتي دق كلذ روصت نكلو « ةعمتجمو ةقرفتم ةمسقةنم ةكرحتم

 . ةيعون داو» نييعت ىلإ هيف جاتحيال

 ةكرملا ىف ىهث رح نم «تادوجوملا رابتعا نذإ لوانتت ْنأ امإ مولعاا فانصأف

 رابتعا لوانتت ْنأ امإو « عاونألا ةصوصخم داو قلعتتو « اماوقو اروصت

 رابتعا لوانتت ْنَأ امْإ و « اماوقال اروصت كلتل ةقرافمىه ثيح نم« تادوجوملا

 . اروصتو اماوق ةقرافمىه ثيح نم « تادوجوملا

 ىضايرلا ملعلا وه ىناثلا م-قلاو . ىعيبطلا ملعلا وه مؤلعلا نم لوألا مسقلاف

 «ددعوه ثرح نه « ددعلا ةمربط ةفرعم امأو ؛ هنم رورشملا ددعلا معو « ضحلا

 عبطلا ىف تادوجوملا ْدإ و . ىملإلا ملعلا ود ثلاثلا مسقلاو . ملعلا كلذل سيلف

 . هذه ىه ةيرظنلا ةيفسلفلا مولعلاف « ةثالثلا ماسقألا هذه ىلع

 ةكراشملا اهاعتساب ملظنت ىتلا ءارآلا ماعت قات نأ امانا ةلمملا هفيلفلا نأ

 نوكي نأ امإ و ؛ ةسايسلا لع ىمستو«ةنيدملا رييدتب فرْعتو « ةيماعلا ةيناسنإلا

 ؛ لزتملا رييدتب فرو « ةيصاخلا ةيناسنإلا ةكراشملا هب ظننت امب قلعت كلذ
 « هسفن ءاكز ىف دحاوا صخشلا لاح هب مظتنت امب قلعتلا كلذ نوكي نأ اًمإ و

 © ىرظنلا ناهرلاب هلم ةح قدح اهإ كلذ عيمو : قالخألا ,لع ىمسن و

 : ةيهلإلا ةعب رشلاب هريدقتو هليصفت ققحيو : ةيعرشلا ةدابشلاب و

 لطفا ةفسنملا ق :ةياتتلاوبا+ ىلا درست ةب راظنلا ةقيقفلا قيال
 نيل درفت

 : فانصأاف(١) م نيعت ؛ سنييهتلا : نييعت 1)١( ه « اع ©« س ةعمتجم : ةعمتجمو )0(

 «ىادوجو :اروصت (4) م نم ةطقاس : داو ... ىف ( -») ىبتء«ن٠.م فانصأو

 :اماوق )١( ه نم ةطقا- : ىه (ه) م نه ةطقاس : ىه ...ةصو محم (ه - 4) اع شم اه

 ى « اع « ع ةماعلا : ةماعلا (١؟) هذإف ؛ عاذإف ؛ ىاذإو :ذإو (9) يس امابق

 ن هب وجو ل : هتا> || ن نم ةطقاس : ةحص )١5( حى ء« ع ةصاخلا : ةيساحلا )١١(

 م ةيلهألا : ةيللإلا || اع ةدابشلاب وأ : ةدابشلابو (15)



 ١6 لخدملا - قطنملا

 نوكيف « روصتلا ىف نوكت دقو « ءايشألا نارعأ ىف نوكن دق ءايشألا تايهامو

 دحأ ىلإ ةفاضم ريغ ةيهاملا كلت ىه (: ةيهاملا رابتعا : ةثالث تارابتعا اهل

 ىه ثيح .ىنرم « اهلل رابتعاو ؛ كلذك ىه ثيح نم « اهقحلي امو نيدوجولا
 ثنيح نم اهل رابتعاو ؛ كلذ اهدوجو صخت ضارعأ ذئنيح اهقحليف «نايعألا ىف

 عضولا لثم « كلذ اهدوجو صخت ضارعأ ذئنيح اهقحليف « روصتلا ىف ىه

 كلذ ريغو « لما ىف ةيضرعلاو ةيتاذلاو « لما ىف ةيئزحلاو ةياكلا لئمو« لمخلاو

 الح ةيضرع الو ةيتاذ ةجراخلا تادوجوملا ىف سيل هنإف ؛ هملعتسامم

 . كلذ رغ الو « اسايق الو ةمدقم الو « اريخ هنوك الو أدتبم ئشلا نوك الو

 اهل نأ ىلإ ةرورض جاتحنف « اهماعنو ءايشألا ىف كفتن فنرأ اندرأ اذإو

 جاتحنف « روصتلا ىف نوكت ىتلا لاوحألا ةرورمذ اهل ضرعتف « روصتلا ىف

 ةركفلاب مورن نحنو اصوصخو « روصتلا فال ىتلا ٌلاوحألا ريتعن نأ ىلإ ةزورض
 نو اف نومألاوب .. .تامولتملا نم. كلذ نرك فآودع كال ويغأ ككزدخت نأ

 . هيلإ سايقلاب ةمولعم نوكت امنإ كلذكو « ةلاحمال نهذلا ىلإ سايقلاب ةلوهجي
 لاح وه « اوه ىلإ اهمولعم نم لقتنن ىتح امل ضرعي ىذلا ضراعلاو لاحلاو

 «كلذ عم ادوجوم اضيأ اهتاذ ىف احلام ناك نإ و« روصتتلا ف اهل ضرعي ضراعو

 ( ىهفيكو « هو امنأو؛ لاوحألا هذبم ملع انل نوكي نأ ةرورضلا نف

 «رومألا ىف ارظن سيل رظنلا اذه نرألو . ضراعلا اذه ىف ربتمت فيكو
 عفن ثيح نم لب « نيروكذملا نيدوجوا ىوح دحأ ةدوجوم ىه ثيح نم
 ثحبلل ٌدلوانتم هدنع ٌةفسلفلا ٌنوكت ْنَق « نيدوجولا كنيذ لاوحأ كاردإ ىف

 :ذئنيح(4) من ةطقاس : نايعألا ... اهقحاي امو (4-؟) منيدوجوملا :نيدوجولا (©)
 ىزم ةطقاس : ذئنيح () س نم ةطقاس : كلذ ... راتعاو (ه -4) ع اضيأ
 س اسايقو : اسايقالو || نا ةمدقم هنوك : ةمدقم (م) ىو« ه « ن ةيحراحلا : ةجراحخلا (0)
 هلاوحألاو : لاوحألا || م نم ةطقاس: ىف )٠١( 2 ى اهبلعتف ؛ د اهلمسنو : اههلمنو ()

 اع ضرغلا لم : كلذ )1١( ن اهمولعم ىلإ اهوهجم : اهوهج ىلإ اهمولعم )١4(
 ىو ن « م « ع ضرملا : ضراعلا (10) ى نم ةطقام : ىه فيكو )1١5(

 ىنيدوجوملا : نيدوجولا )١١( حى نيدوجوملا : نيدوجولا (14)
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 2 ني روك ذملا نيدو+ولا ىلإ ةمسقنمو « ةدوجوم ىه ثيح نم « ءايشألا نع

 « كلذ ىف عفان وه ثيح نمو ؛ ةفسلفلا نم زج هدنع ملعلا اذه نوكي الف

 « ىرظن ثحب لكل ًدلوانتم هدنع ةفسلفلا ن وكت نمو ؛ ةفلفلا ىف هلآ هدنع نوكف

 ءازجأ رئاسل ةلآو « ةفسلفلا نم أزجب هدنع اذه اضيأ نوكي « هجو لك ْنمو
 . دعب ايف احرش اذه ديزنسو . ةفسلفلا 00ه

 :لوضفلا نمو لطايلا نم ىهف هلأسملا هذه لثم ىف ىرجن ىلا تارحاشملاو

 ىنعي امهنم دحاو لك ْنإف « نيلوقلا نيب ضقانت ال هنالف « لطابلا نم امأ

 سيل ءايشألا هذه لاثمأب لغشلا َنإف « لوضفلا نم امأو ؛ رخآ ىنءم ةفسافلا

 . 'اعفن ىدجي ام

 رومألا هذه ىف رظنلا وهو « قطنملا لء ىمسملا وه رظنلا نم عونلا اذهو ١

 ثيح نم ال ضرعي امو « لوهخملا مالعإ ىلإ اهنم ىدأتب ثيح نم « ةروكذملا

 . ريغال كلذك

 | ثلاثلا لصفلا |

 ىطنملا ةعفنم ىف لصف ( ج )

 حضتيم ام ىلع -لقع وذ ناسنإ وه ام ةهج نم  ناسنالا لاكتسا ناكاملا 0

 هب لمعلا لجأل ريخلاو « هسفن لجأل قحلا ملعي نأ فوه « هعضوم ىف كلذ

 ىلع ةنوخملا لياف اهدحو ناسإلا نم ةهمدبلاو ىلوألا ةرطفلا تناكو 3 هساتقاو

 ٠ ع لك : لكل (+) ع ةمنان ىه ثيح ن» : عفان وه ثبح نمو || مالو : الف (؟)
 ىع« ن « د هلإف : هن”الؤ )0 ه نم ةطقاس : لثم )5( د نم ةطقام : اذه ١)

 ثيح نم )11١--١5١( اع ايش : اع (4) ى ع ملثم : لاثمأب || ع ن'الف : نإف (4)
 اع « ب كلذ ثيح نم ؛ ى كلذ ىه ثيح نم : ع « س كلذك ىه ثيح نم : كلذك

 اع : ام ىلع || م « أد : لامتسا : لاكتسا )١١(

 .ه ةيزيرغلا لل : ةييدبلاو )١0( م ملعلا : لمعلا )١5(



 المنطق  لخدملا ١

 اذه ناكو « باستكالاب لصحيامنإ كلذ نم هل لصحي ام لج ناكو « كلذ

 نأ بجو« مولعملا وه لوهجملا بسكم ناكو «لوهجملا باستك | وه باستكالا

 مولعملا نم لوهجلا باستكا هل نوكي فيك هنأ ملعبف الوأ ئدتب ناسنإلا نوكي

 ىأ «لوهجملاب ملعلا د عب ايست ى:اهماللع او: تامولتلا لاعبو رك تك

 تامولعملا كلت ةروص هيف تررقتف « بجاولا بترتلا نهذلا ىف تبترت اذإ ىّتح

 . هماعف بولطملا لوهجنا ىلإ اهنم نهذلا لقتنلا « بجاولا بيبرتلا ىلع

 حي قطنف مسا هإناك اذإ ىتح طقفروصتسنأ امهدحأ : نيهجو نم لعب ىثلا نأ اكو

 «ناسنإ : ليق اذإ كك «بزك وأ قدص كانه نكي مل نإ و« نهذلا ىف هانعم لثمت

 تنك« كلذ نم هب بطاخت ام ىنعم لع تفقو اذإ كنإف ؛ اذك لعفا : لبق وأ

 نإ :الثم كل لق اذإ نوكيف «قيدصت روصتلا عم نوكي نأ ىناثلاو . هتروصت

 لب « طقف لوقلا اذه ىنمم روصت اذه نم كل لصحي مل « ٌصررع ضايب لك
 دقف « كلذك سبل وأ كلذك هنأ تككش اذإ امأف . كلذك هنأ تْفدِص

 قدصت مل ككلو « همهفت الو هروصتت ال ايف كسن ال كنإف ؛ لاقيام تروصت

 اذه لثم ىف روصتلاو . سكعن الو « روصت عم نوكيف قيدصت لذو ؛ دعب هل

 ضايبلاك هنم فلي امو « فيلأتلا اذه ةروص نهذلا ىف ثدحي نأ كديفي ىنعملا

 ءايشألا ىلإ ةروصلا هذه ةبسن نهذلا ف لصحي نأ وه قيدصتلاو ٠ ضرعلاو
 م لَه ئثلا كلذك . كلذ فلاخي بيذكتلاو ؛ (ىل ةقباطم اهنأ اهسفنأ

 لك نوكيف ؛ قيدصتلا ةهج نم ىناثلاو « روصتلا ةهج نم امهدحأ : نيهجو

 امهنم دحاو لك بسك نوكي و « بسكلاب الإ امولعم لصحيال امهنم دحاو

 ؛ض بسك هي ام : بسكم (؟) ض نم ةطقاس : باتكالا اذه ناكو )١-١(

 ىع عنم ةطقاس : ىأ (4) ه شماه بستكي هبام ؛ ى ©« نبستكم ؛ عبسكي ام

 د نم ةطقاس : ضرع )١١( م.تالوقعلا : تامولحلا || م نم ةطقاس : ىتح()
 م ككل : كخكلو )1١( هن ءاع« سامأو : امانإ|عامأو: هنأ )١0(
 ه نم ةطقاس : لثم || ه هعم : عم || ه نوكي : نوكيف || ه لكف : لكو )1١4(

 . س نم ةطقاس : دحاو )١9( ه ةعباتم : ةقباطم )١7( اع امهم : هنم )١١(
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 نم نهذلا لقتنب اهلجأل« مولعملا كلذل نوكت ةفصو ةئيبم و « مدقتم قباس مولع“

 لوهجلاب ملعلا ديفي نأ هنأش نم ْئش انهاهف . لوهجماب معلا ىلإ اهب معلا
 نأ ةداعلا رمت مو . هقيدصت لوهجماب علا ديفينأ هنأش نم ٌئومو« هروصت

 مل وأ « عماج مسا  ئئش روصت ملع ديفي هماع ثيح نم  عماخا ىنعلا ضرْفي
 ع امسا هنمو « ةمالع هنمو « الاثم هنمو « امسر هنمو « اًّدح هنم ْنأل ؛ انغلس

 ئثشلا امأو . عماج ماع مسا هيف كرت امل سيلو « كل حضتيس ام ىلع

 وثلا كلذ ّنِإف « قيدصتلا ليبس ىلع هريغ هب ملعب مث  امولعم الوأ بترتي ىذلا

 هنمو « ليثمت هنمو « ءارقتسا هنمو « سايق هنهف , ةجح -- ناك فيك - ىمس

 ٠ ىرخأ ءابشأ

 فرعي نأ وهو ؛ طقف نيئيشلا نيذه ةفرعم نهذلا ديفي نأ قطنملا ملع ةياغف

 زل نك حي 4 نوت عقول نوفل توك هن بمخي نلك نأ :نابنإلا
 هب لصوت مل نإ و « هيلع الاد نوكي ىتح « نوكي فيكو ؛ ئثلا تاذ ةقيقح

 لعفي نوكي الو « كلذ لعفي هنأ اليم ءادساف نوكي فيكو ؛ هتاذ ةقيقح ىلإ
 هنأ ناسنإلا فرعي نأ اضيأو ؛ اهنيب ىلا لوصفلا امو « كلذك نوكي ملو «كلذ

 ةقيقحلاب اينيقي اقيدصت اعقوم نوكي ىح :قيدصتا عقوملا لوقلا نوكي فيك

 ؛ نيقيلا براي اقيدصت اعقوم نوكي ىح نوكي فيكو ؛ هضاقتنا حصي ال

 «كلزك نوكي الو « نيتروصلا ىدحإ ىلع هنأ هب نظي ثيحب نوكي فيكو

 ةعانقو سفن ليمو نظ هيلع عقوي ىبح نوكي فيكو ؛ ادساف الطاب نوكي لب
 قيدصتلا هرثؤي ام سفنلا ىفَروِي ىتح لوقلا نوكي فيكو ؛ مْرََب قيدصت ريغ نم

 )١( نأل(0) نس نم ةطقام : ملع || د ضرعي : ضرفي (4) ده مولعمب الإ : مولعمب :
 ءاعدد+ ب نم ةطقاس: عماج || م نم ةطقاس : اه|| ن ء اعلعو : ىلع (1) هدأالإ

 عابنم ةطقاس :«ىثلا (7) هءنع م )*١( مالم :اليحم )+١--«١( نوكي الو ...

 ةلضاس + كلذك )١7( ىع م:نكي ؛ ه نم ةطقام : نوكي )١4( ه نم ةطقاس : كلذ

 مه 2 م6 اعهي نظ : نظ (١م) صنم



 ١ لخدملا - قطنملا

 عقوي ثيح نم ال « ضابقناو طاسبلاو « عانتماو مادقإ نم بيذكتلاو

 لعف بابلا اذه ىف لعفي تالايحلا نم ريثكف « ليخي ثيح نم لب « اقيدصت
 عم هلوانت نع ةعيبطلا ترفن « ةئيقم مم هنإ لسملل تلق اذإ كناف ؛ قيدصتلا
 « هنم برق هب هيبش وأ « قيدصت كانه ناك ول رفنت م © ةتبلأ كلذإ بذكت

 دصانقلا اهملعتم جاتحي ةعانصلا هذهو ؟ كلذك تناك ملو ؟ اهنيب لوصفلا امو

 هذهو ؛ نيضرغلا ةفرعم ىلإ لموت انن:تاندقعلا نيضرغلا نيذه دصق اسف

 . قطنملا ىه ةعانصلا

 ةعقو٠ حو دويفتلا قرم 5 هنزيسغ ىف ثعبط“ نأ ناسنإلا قفتس دقو

 هناف+ هريغ ىف هطلغ مؤ الو «ىمانص ريغ اثيش نوكي كلذ نأ الإ « قيدصتلا
 نم ريثك ىف أك « ةعانصلا بلط انيفكي امث كلذ ىف ةحيرقلاو ةزيرغلا تناك ول

 « ضرع ام بهاذملا ف ضقانتلاو فالتخالا نم ضرعي ال ناكل « رومألا

 ؛ هتحيرق دمتعا اذإ تقو دعب اتقو هسفن ضقانب ال دحاولا ناسنإلا ناكلو

 ةيفاك ريغ اهنأ اك « ةعانصلا بستكت ملام كلذ ىف ةيفاك ريغ ةيناسنإلا ةرطفلا لب

 نم يموت ٌةباصإ اهضعب ىف هل عقي ناك ْنِإو « رخألا لامعألا نم ريثك ىف
 لصحي نأ ناسنإلل ىذلا غلبملاب ةعانصلا هل تاصح اذإ اضيأ سيلو ٠ مار ريغ

 بهذي دق ةعانصلا ذإ ؟ ةتبلأ طلغي ال ىح « هجو لك نم ةيفاك تناك اهنم هل

 ةعانصلا نأ ال « لاوحألا نم ريثك ىف اهلامتسا نع لودملا عقيو اهنع

 : رومأ كانه ضرعي هنكل « طلغلا نع ةداص ريغو « ةطياض ريغ اهسفن ىف

 نوكي نأ ىناثلاو ؛ الكب ةعانصلا فوتس مل عناصلا نوكي نأ ةهج نم اهدحأ

 اد ةعيبطلا | : رقم (4) ىءلسملا ىف : لسع (5) هءهذه نم ريثكف : نمريثكف (0)
 : كلذىف )٠١( اعاهس : ايف (5) مهلو : موإ | عىلا + : لومفلا (ه)
 : اضيأ )١0( ىدلاوحألا:رومألا )١١( ع ينم ةطقاس : ةعانصلا بلط ||ه نم ةطقام
 :هنكل (١م) م ءاعنأالإ؛ عنأل: نأال )١7١( ماذإ :ذإ )١5( د نم ةطقاس

 ىوتسا دق نوكي ال ناصلا نأ : فوتسي مل ناصلا نوكي نأ )١9( ىءهء اع« عدق ل
 ءو6 ل6 اع هنأ ىف او : نأ ىناثلاو || ب فوتسي مل عناصلا نأ ؟ ىأ ه(ل(«6 اع« ع اد«د

 ن دق نأ ىنالاو
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 ثلاثلا لصفلا - ىللوألا ةهلاقملا -

 ثلاثلاو ؛ ةحيرةلاب ىنتكاو « (اهلمهأ مضاوملا ضعب ىف هنكل « اهافوتسا دق

 نإو هنأ ىلع . مع بهذ. وأ « اهلاعتسا نع ٌرجعب نأ اريشك هل ضرعب دق هنأ

 نكي مل « اهامعتساو ةعانصلا بحاص ناك اذإ « ملعلا بحاص ٌنإف : كلذك ناك

 لاعفأ نم العف دواع اذإ هنإف كاذ عمو ؟ اهمداعل عقب ام لثم ومسلا نم هل عقب أف

 نأل ؛ هب هنم عقو ناك نإ « لاههإ كرادت نم نكمت ةريثك اراسم هتعانص

 : حالصتسالا نم نكمت « اراص وأ ةرم هلمع دسفأ اذإ : ةعانصلا بحاص

 تامهم ىف وبسلا هل عقي الف كلذك ناك اذإف ؛ ةدالبلا ىف ايهانتم نوكي نأ الإ

 هنادقتعم ىف ناسنإللو . اهلفاون ىف ومس هل عقو نإ وءاهمف ةدواعملا هنيعت ىلا هتعانص

 هل ىنأتي قطنملا ةعنص بحاصف . ماههالا ىف بلت رومأو « ادج ةمهم رومأ

 . هنون اق ىلع هلمع ضرع تاعجارمب تامهملا كلت ىف سعألا ديك ات ىف دهتجي نأ

 باسح َليصافت عمي نك « طلغلا نم نامأ اهم غلب دقف ةعانصلا تاعجارملاو

 1 هلملا دقع ىف ةبمشلا هنع لوزتف « راهظتسالل ارارم دحاو

 هيفكت ةيصاخمب ديؤي مل ىذلا ناسنإلا لكتسا ىف اهنم ديال ةعانصلا هذهف

 « لخادلا قطنلا ىمست ىتلا ةنطابلا ةبورلا ىلإ ةعانضلا هذه ةبسنو . بسكلا

 ضورعلا ةبسنكو « ىج راحل قطنلا ىمستىبلا ةرهاظلا ةرابعلا ىلإ وحنلا ةبساك

 قوذلا لب « رعشلا ضرق ىف اريثك عفن سيل ضورعلا ركل ؛ رعشلا ىلإ
 هذه امأو « ةيودبلا ةرطفلا اضيأ هنع ىنغت دق ىبرعلا وحنلاو « هنع ىنغي ملسلا

 نوكي نأ الإ « ةيورلاو رظنلاب لما بستكملا ناسنإلل اهْنع ىنغ الف ةعانصلا

 . نيب رعتملا ىلا ىودبلا ةبسن نيورملا ىلإ هتبسل نوكتف « هللا دنع نم اديؤم اناسنإ

 : دسفأ (5) م ةعانص : هتعانص (ه) ىءنم ةطقاس : كلذك ...هنأ لع (م-؟)

 م«ن«مءاعءعءسءادءد هظاون : اهظاون (8) ىع عاريثكل :ارامإ|إس دف

 اعنامأ:نمنامأ|| ندق:دقف )١١( د ضرغ:ضرع(١٠) م ماهألا : ماتهالا (4)

 س ىئغت دق :هنعىضن دق )١17( مم نم ةطقاس: ضورعلا )١58( مةعانص : ةعانصلا )١(



 المنطق  لخدملا ١"

 | علا لصفللا
 قطنملا عوضوم ىف لصف (د)

 كلذ ّنإِف ؛ ءش قيدصت ىلإ درفم دحاو ىنعم نم نهذلا لقتنب نأ نكم سبل

 ناك نإ هنإف ؛قيدصتلا كلذ عاقيإ ىف ادحاو كح همدعو هدوجو مح سيل ىنعملا

 لحام ناقل سيلا انودجقم ل: !ةرخوم لفل ظرف ارضا( عقر قرفتفلا

 سيلو « قيدصتلا ةلعوه قيدصتلا عقوم فنرأل ؛ هجوب قيدصتلا عاقيإ ىف

 درفم اب عقي مل اذإف . هدوجوو همدع ىلاح ىف وعل هلع ءىش نوكي نأ زوحب

 « هلاح ىف وأ « هتاذ ىف همدع وأ « هدوجو ليصحن ريغ ىرم ةبافك

 امدع وأ ادوجو ىنعملاب تنرق اذإو ؛ هريغب قيدصتلا ىلإ ايدؤم نكي مل

 كلذو « درفم ىنعمب عقي ام ًاريثك هنإف روصتلا امأو . رخآ ىنعم هيلإ تفضأ دقف

 رثك أ ىف وهف كلذ عمو ؛ ءايشألا نم ليلق ىف كلذو«هعضوم ىف كل حضتيس اك

 لكو « ةفلؤم ناعم ءايشألا رثكأ ىف روصتلل عقوملا لب ؛ ءىدر صقان سألا

 « ةدحاو ءايشأ اهفف ةرثك ءايشأ لكو « ةريثك رومأ نم فلؤي امنإف فيلأت

 ىمس ىذلا وه بكرم لك ىف دحاولاو . ةدحاو ءايشأ فيلأت لك ىنن

 هتعببط فرءت نأ ليحتس ءايشأ ةدع نم فلؤملا ئشلا ناك املو ؛ اطيس

 . تافلؤملاب ملعلا لبق تادرفملاب ملعلا نوكي نأ ىرحلابف « هطئاسبب لهجلا عم

 ىه ثيح نم ءاهم املع نوكي نأ امإ هنأل : نيهجو ىلع نوكي تادرفملاب ملعلاو
 ثيح نم ءاهم اماع نوكي نأ امإو « روكذملا فيلأتلا اهم فلؤي نأل ةدعتسم

 اعءىثشل : ءىش ( *)
 . ع قيدصتا هلع: قيدصتلا هلع || ن ٠ م « اع ء اد « د عقوي ام : مقوم )١(

 سس لق : + (ة) سس دذإف : اذإف (7)

 س وهف 5 وه || ه بكرم ءىن : بكرم || ب نم ةطقاس ؛ ن « د كلذ : لك )+١(

 ن نم ةطقاس : هطئاسب )١5( صنم ل : فرعت )٠١(

 ىء«هع«ن «م : اع« ع« د نم ةطقاس 1 هنأل )١0(
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 عبارلا لصفلا  ىلوألا هلاقملا -

 فلؤي ىذلا تيبلا نأ اذه لاثمو . ىنعملا كلذ امل ضرعي روءأو عئابط ىه

 نبللاو بشحلاا نم تببلا طئاس فرعي نأ ىلإ هفلؤم جاتحي هريغو بشخ ن.

 « فيلأتللو تيبلل حلصت (بميبس الاوحأ نيطلاو نبللاو بشل نكل ؛ نيطلاو

 سفن هيف ىهوج نم وه بشحلا نأ اماف . كلذ نم ةجراخ ىرعأ الاوحأو
 نازك تاق تا وول نعلم اق نر فقرات راع منولت نردد ةنكات
 ميو رورو بلم تقللا نأ اناره علنا تيل قاب ةئز عانغ لل ذو

 كلذكو . هملعي نأ ىلإ تيبلا ىلاب جاتحي أ# هنإف « كلذ ريغو « سوستمو

 ثيح نم ع رومألا هذه تادرفم ىف رظنت تسيل (اهنإف قطنملا ةعانص

 اضيأ الو « نراهذألا ىف ىذلاو نايعألا ىف ىذلا دوجولا ىوحتن دحأ ىلع ىه

 تالومم ىه ثيح نم لب « تايهام ىه ثيح نم « ءايشألا تايهام ىف
 نم ىناعملا هذه ضرعي (م:إ امن كلذ ريغو « تايئزحو تايلكو تاعوضومو

 . فلس اهف هانلق ام ةهج

 نم - قطنلل سيلو « ةرورضلا هيلإ وعدت سمأ وهف ظافلألا ىف رظنلا امأو
 ولو .٠ ةرواحماو ةبطاخلا ةهج نم الإ ظافلألاب لوأ لغش - قطنم وه ثيح

 كلذ ناكل ءاهدحو ىناعملا اههف ظحلت (من[«ةجذاس ةركفب قطنملا ملت نأ 0

 ناكل « ىرخأ هلحب هسفن ىنام ىلع هيف رواحناءاطب نأ نكمأ ولو ؟ ايفاك

 « ظافلألا لاعتسا ىلإ وعدت ةرورمضلا تناك (ىل نكلو ٠ ةتبلأ ظفللا نع ىنغي

 اهعم ليخت“ نأ ريغ نم ىناعملا بنرت نأ ةيورلا ىلع رذعتملا نمو اصوصخو

 ؛ ةليختم ظافلأب هتهذ ناسنإلا نم ةاجانم ةب ورلا نوكت داكت لب « اهظافلأ

 سفنلا ىف اهقباطي ام لاوحأ اهلجأل فلتخت ةفلتمم لاوحأ ظافل الل نوكت نأ مزل

 ىع«وهو(ء« ن فيأتلاو : فيلأتلو ( 59 اع نم ةطقاس : هريغو (؟)

 ىلإ + :تيبلا || ع نم ةطقاس:تيبلا ىفاب (5) نعم ءاعوأ : نآوأ (ه)
 || ه سيل : تسيل امنإف ( م ) ىعه «س : كلذكف : كلذكوإ|ن نم ةطقاس : لإ (7)

 د تاعونصمو : تاعودومو 0001( د دوحجوملا : دوحولا 6 م نصو : نم

 ص ن. ةطقاس : كلذ || س ظحالت : ظحلت )١6(



 0 لخدملا - قطنملا

 ةعانص ترطضاف « نكت مل ظافلألا الول ماكحأ (مل ريصي ىتح ىتناعملا نم

 ل هانلق ام الولو ؛ ظافلألا لاوحأ ىف ارظن اهئازجأ ضعب ريصي, نأ ىلإ قطنملا

 مالكلا َنإف « ةرورضلا هذه عمو . ءزحلا اذه اهل نوكي نأ ىلإ اضيأ تجاتحا

 .الم نسحأ ظافلألا عضو نأ الإ « ابن اعم ىلع مالكلاك اهمن اعمل ةقب اطملا ظافل ألا ىلع

 وو ِء : : :
 هعوضوم قطنملا نإ لوةي نم لوق ىف ريخ الف « كلذ ىوس اهف امأو

 هتعاتص امنإ قطنملا نإ و « .ىناعملا ىلع لدت ثيح نم « ظافلألا ىف رظنلا

 بمي لب ؛ ىنامملا ىلع لدت ثيح نم « ظافلألا ىلع مكتي ثأ
 « دلبت نم اذه ىف دلبت ام[ و . هانركذ ىذلا وحتلا ىلع سعألا نأ روصت نأ
 « قطنملا عوضوم ةقيقحلاب اولصحي مل مهلأ ببس ء شوست نم شوسنو
 : نيون ىلع دوجوملا اودجو ْذِإ « هب صتخي ىذلا تادوجوم لا نم فنصلاو

 دوجولا ىف رظنلا اولعأ ؟ نهذلا ىف اهدوحوو 4 جراخ . م ءايشألا دوحو

 نوذلا ىف ىذلا دوجوأا ىف رظنلاو «ةيفسلف تاعانص وأ ةعانصل جراح نم ىذلا

 رومألا َّنأ اوملعيف اولصفي ملو ؛ ةعانص ءزج وأ ةعانصل هيف روصتب فيك هنأو
 رومأ امإو « جراخ نم ةدافتسم نهذلا ىف تروصت رومأ امإ نهذلا ىف ىتا يف ع هم 0 20 عرورو# اه ل

 نوكتف . جراخ نم أ اب ىذاحي ال نهذلا ىف ىه ثيح نم « اهل ضر

 ةعانصل اعوضوم نب سهأالا نيده دحأ ريصن, مث 3 ةعانصل نيصمألا نيده ةفرعم

 مسقلا وهف ؛ كلذ نيسعألا نيذه ىأ امأو ٠ هل ضرعي ضرع ةهج نم قطنملا

 سفنلا ىف لصحم نأ ىلإ الصوم ريصي هنأ وهف «ضرعي ضراع ىأ اقأو ؛ ىناثلا

 د نإف : نإو 03( ن ىف : ايف )( با سيل : نسحأ || ص نم ةطقاس

 س نم ةطقاس : اذه ىف || م4 نعيم .اع6عتيدروصتي : تأروصتي (8)

 ءاشادلل : ءايشألا )1١( مه 6 د دوحولا :دوحوملا || ن« اع« ع« س « باذإ : ذإ 6003

 ىه ثيح نم رظنلاو : نهذلا ىف ... رظنلاو 0( مه(« نع« و ال دوحجوو : اهدوجور |مإ ه

 م جراحلا : جراخ )+1١( م هنإف ؛ اعاهنأو : هنأو )مم اع نهذلا ىف

 ىهو | : ةعانصل )١1( د نم ةطقاس : اب || عضارعأ ل : اه )1١(
 م هل ل : ضرعي م( د سفتلا مع
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 سماحلاو عبارلا لصفلا - ىلوألا ةلاقأا 5

 كلذ قواعي ام وأ © لوصولا كلذ ىف اعفان وأ « نكت مل ةيلقع ىرخأ ةروص

 لولا

 ىتا ةهملا الو « قطنملا ةعانص عوضوم ةقيقحلاب ءالؤمل زيت مل اماف

 َّنأ ءاحرشش دشأ هجوب ءاذه دعب ملعتس تنأو؛اودلبتو اوعتعتت : هعوضوم ىه اه

 َّنأ ملعتو « هلاوحأو هضارعأ نع ثحبت امنإ اهنأو ءاعوضوم هب رظن ةعانص لكل

 نم نوكي هضراوع ىف رظنلاو « ةعانص ىف نوكي دق عوضوملا تاذ ىف رظنلا
 قطنملا لاح نم ملعت نأ بجي اذكهف . ىرخأ ةعانص

 [ سماخلا لصفلا]
 فلؤملاو درفملا ظفللا فيرعت ىف لصف ( ه )

 « ىضرعلاو ىتاذلاو « ىنزحلاو كلا فيررعتو

 لاقي ال ىذلاو وه ام باوج ىف لاقي ىذلاو

 درفم ام ظفللا نإ : لوقت انف « ظافلألا نم ملعتلاو ملعتلا ىف انل دب ال ذإ و

 ءزحج وه ىنعم ىلع لا ءزح هل دجوي دق ىذلا وه بكرملاو . بكم امإو

 : انلوق نم.بتاكو ناسنإلا :انلوق لثم«تاذلاب ًةلالد ةهلمجاب دوصقملا ىععملا نم
 اضيأ بتاك ةظفلو « ىنعم ىلع لال هنم ناسنإلا ةظفل نإ ؟ بناك ناسنإلا

 ىنعملا ءْزح هانعمو «بتاك ناسنإلا : انلوق ءزح امهنم دحاو لكو «ىنعم ىلع لدت

 :لوقن م سيل «ظفللا ىف ةدوصقم ةلالد « بتناك ناسنإلا : انلوق نم دوصقملا

 وأ || اع ليصوتلا : لوصولا )١( ع نم ةطقاس : لوصولا ... اموأ )5-١(
 ِ ام اعضاموأ : اموأ || ب شماه ىف قوعي اعنام ىأ : قواعب ام

 د ةعوصم : ةعوذوم (4) اع ةهحلاو : ةهحلا الو (©)

 س الدب اذإ : انل دبال ذإ و 00( س نم ةطقاس : ىناذلا 0

 . عرب : اف )٠9( نم + : رهىتس || مم ةطقاس :دق (10)



 6 لخدملا  قطنملا

 ءهنم ضعب ىلع امإ و« ىنعملا ةلم ىلع امإ لاد الثم هنم ىحلا َّنأ نظيف « ناويح

 كلت هنم ىحلا لدي نأ ناويحلا ةظفل قالطإ ىف دصقي ناك نأ ريغ نم ناكول

 . هلالدلا

 هب دوصقملا لكلا ىنعم نم ءزح ىلع هنم ءْزحج لدي ال ىذلا وهف درفملا اهأو

 ىلع نالدب ال «ناسلا# و “نإلا# َّنإف « ”ناسنإلا* انلوق لثم « تاذلاب ًةلالد

 هذه ل تنل الو نامالا نكات اميط 6 قاقالا تم ماوي
 هنم ءزح لدب ال ناك اذإ «عومسملا بسحب نوكي ىذلا بيكرتلا ىلإ ةعانصلا

 دبع درب ملو بقل مسا هب ديرأ اذإ © سم دبع : انلوقك « ىنعملا نم ءزح ىلع

 دوجوملاو . ةدرفملا ف لب « ةفلؤملا ظافلألا ىف دعب ال هلاثمأو اذهو . سمشلا

 اهؤازحأ لدت ال ىلا ىه اهنأ ةدرفملا ظافلألا مسمر نم مدقألا ملعتلا ف

 نأ بجي هنأ بجوأو « م.رلا اذه راظنلا لهأ نم قيرف صقنتساو . ءىثث ىلع

 ءازحأ لدن دق ذإ « لكلا ىنعم نم ءىش ىلع اهؤازحأ لدت ال ىتلا اهنأ : هيف دازب

 نأ ىرأ انأو .٠ ةهلمجا ىلاهم ءازحأ نوكت ال امتكل « ناعم ىلع ةدرفملا ظافلألا

 يمتتلل اهيلإ جات ريغ ةدايزلا هذه ّنأو « وبس هصقنتسم نم صاقنتسالا اذه

 ظفل لكل ناكل كلذ الواو « ةتبلأ لدب ال هسفنب ظفللا نأ كلذو . ميهفتلل ىلإ

 هقاطي ظفاللا نأ كف ؛ ظفاللا ةدارإب لدن امنإ لب « هزواجي ال ىنعملا نم قح

 هقلطي مث « هتلالد كلذ نوكيف ٠ ءاملا عوبن ىلع نيعلاك « ىنعم ىلع الاد

 اذإ كلذك . هتالد كلذ نوكيف « رانيدلا ىلع نيعلاك ء رخآ ىنعم ىلع الاد

 ريغ رظنلا لهأ نم ريثك دنعو « لاد ربغ قب ةلالدلا نع هقالطإ ىف هالخأ

 م نم ةطقاس : هلم ءزح )002( ن نم ةطقاس : ال (5) ن نم ةطقاس : ناك )١(

 ظ افلألا ع ظافلألاو 6 ىعءاع6 عهبد : دري || م بقلو : بقل (4)

 9 كاسأ ل : ءىث )1١( اءىف : نس(١٠) م ةدرفملا ن٠ : ةدرفملا ىفإ]| ىء مغ ع

 ن ىنعم لع ل : لدي || عنأل : نأ )١6( ن ىنمم ءازحأل : ىناعم ءازبأ )١16(

 : ىلع نيمااك )١7( ع اظفللا نأ : ظفاللا نأ || ى ع« ع هزواجم : هزواجي )١15(

 م كلذ : لاد )١(  نء اع كلذكف ؛ ب كلذكر : كلذك (١م) م نيعلاك



 سماحلا لصفلا  ىلوألا ةلاقملا 3

 ريثك دنع فراعتلا بسحب « نوكي ال - نظأ اوف - توصلاو فرحلا ْنإف ؛ ظفل

 ماكتملاف «كلذك كلذ ناك اذإو ٠ ةلالد ىلع لمتشا وأ « اظفل : نييقطنملا نم

 ديرب اضيأ الو « لكلا ىنعم نم زج ىلع هئزحجي لدب نأ ديرب ال درفملا ظفللاب

 حالطصالا دقعنا دقو ؟ هيلع هب لدب نأ هنأش نم رخآ ىنعم ىلع هئزحي لدب نأ

 مهللا «لعفلاب  هؤؤزج وه نيح  ئش ىلع الاد ةتبلأ هؤزحج نوكي الف . كلذ ىلع
 .هب ةلالد لئاقلا ةدارإ ةنراقم ىهو ءاملإ راشملا ةفاضإلادجن نبح « ةوقلاب الإ

 « درفملا ظفللا نم اًءْزج نوكي ام نيح ال « لدي امنإف « لد ْنِإ هنإف ةلمجاب و

 . ةتبلأ ىنعم ىلع لد. الف ءزح وهو امأف ؛ هسفن امئاق اظفل ناك اذإ لب

 رظنلا لبق درفملا ىف رظنلا نأ ٍلءدقو « بكرم امإو درفم امإ ظفللاو

 عتتمي ال هيلع لدي ىذلا دحاولا هانعم نوكي نأ امإ درفملا ظفللا مث . بكرملا ىف

 لكل لاقي نأب «ةبوسلا ىلع هيف ةرثكلا كارتشا « هروصت ثيح نم « نهذلا ىف
 ؛ ناسنإلا : انلوق لثم « ةدحأو ةجرد ىلع اكارتشا « ود هنإ مهنه دحاو

 هجو ىلع دلاحلاو ورمعلو ديزل قباطم ىنعملا كلذو « سفنلا ىف ىنعم هل نإف

 ةدعاق نيرشع ىذب ةطبحلا ةركلا ةظفلو ٠ ناسنإ مهنم دحاو لك نأل ؛ دحاو

 عنمب ال ىعم ىلع لدي (اهنم لك « كلذ ريغو « رمقلاو سمشلا ظفل لب « تاثلثم

 ةركلاك « لعفلاب الثم دجوي مل نإو « هيف ةرثك كارتشا نم نهذلا ىف هروصت

 ٠ سمشلاك هسفن ظفللا موهفم نع جراخ يبس كلذ عنتمب ناكوأ « ةروكذملا

 ىنعأ « هيف ةكرشلا عاقيإ نهذلا ىف عنتمبي ثيحب هانعم نوكي نأ امإو

 د ىف ةطاس :ال (0) ىءه«نءمءاعءععساهب:هب () .دالف : الو (م)

 اع كلذ : كلذو )*١( م هروصَب : هروصت )١١( اع اظفللاف : ظفللاو (9)

 دحاو ل : لك || ى ع م« عةظفل : ظفل (1) س ةرثكلا : ةركلا )١4(

 زا ما عدرا عتب عم ماس اجا عك
 ىع اع« حدحاولا ل : هازمم )١8( سدسفقنب : هفنإ| عنإو : وأ )١0(



 ”/ لخدملا  قطنملا

 ْنإو « ديز ظفل رف ؛ ديز انلوقك « هب دوصقملا دحاولا لصحملا ىف
 هانعم امأو ؛ عومسملا ثيح نم نوكرتش امنإف « نوريثك هيف كرتُس دق ناك

 هيناعم نم دحاولا َنإف ؛ هيف اكرتشم هنم دحاو لعجب نرأ ليحتسيف دحاولا

 « هريغل لع نأ نهذلا ىف عنتم هيلإ راشملا اذه تاذو « هيلإ راشملا تاذوه

 اذهو .٠ اببف كرتشملا هنافص نم ةفص لب «هئاذ ةتبلأ ديزب دارب ال نأ الإ مهللا

 دحاولا ىنعملا ف دجوي نأ عنتمب دقف « هعومسم ىف ةكرشلا عنتمت مل نإو « م.قلا

 . ايئزج ىمست ىناثلاو « ايك ىمسد لوألا مسقلاف .٠ ةكرش هيلع هب لولدملا نم
 ىناعملا نمو « لوألا مسقلا لبس ىلع وه ام ظافلألا نم نأ لمت تنأو

 سفنلا ىف هنم موهفملا ىذلا ىنعملا وهو « لوألا مقا ىنعم ليبس ىلع وه ام

 تنأ ث يح نم - كيلع الو. ةلك اشتم ةبسن اهقب اطت ةريثك ءايشأ ىلإ هتبسل عنتمت ال

 دحاو وه ثيح نم -ىنعملا اذهل لهو « ةبسنلا هذه نوكت فيك هنأ  قطنم

 دوجو هلمجاب و, هيف ةكرش ال تلعج ىلا رومألا تاوذ ىف دوجو هيف كرتشم

 رظنلا ّنإف ؛ نهذلا ىف هلوصح فك وأ كئهذ ىف ىذلا ريغ جراخو قرافم

 ءادرفم نوكي ْنأ امإظفالا نأ تملع دقف . نيتعانصل وأ ىرختأ ةعانصل هذه ىف

 . ايئزحج نوكي نأ امإ و « اياك نوكي ْنأ امإ درفملا ّنأو ؛ افلؤم نوكي نأ امإو
 .. كرما قب نظنلا رشات انوا نأ تاع ةقو

 ةيهانتم ريغ اهنإف ءاهمناعمو ةرئزكبا ظافلألا ىف رظنلاب لغتشنال اَنَأ اضيأ ملعاو

  ةيثزح ىه ثييح نم اهم انملع ناك  ةيهانتم تنك ول الو « رصحتف

 ن .اع«© ساذهف : اذهو || سءد نم ةطقاص : ال (ه) عاهف : هيف )١(

 م انزج : ايزج ىمس (9) سرنم ةطقاس : دحاولا (1)

 م رورو يل ضير ا رو الا
 س «م لع امل : معاو 10( عع د نع : ريغ || م «اع؛ د جرا : جراغخر 1(



١6 

 « هب لدلا عضوع ىف اضعرطت اك « ةيكح .ةياغ انغلبم وأ « ايكح الك انديفي
 . ىقكلا ظفللا ةفرعم وه « هلثم ىف رظنلا انمبس ىذلا لب

 « دوجولاب انإ « ام ةبسن هل ّنأب « ايلكريصي امنإ ىككلا ظفللا َّنأ لعت تنأو

 ٠ اهيلع لم تايئزحج ىلإ « مهوتلا ةحصب إو

 ناسنإلا َنإف ؛ ناسنإ ديز : كلوقك « ةأطاو٠ لمح : نيهجو ىلع لم او

 سايقلاب ضايبلا لاح « قاقتشا لمحو ؟ ةأطاوملاو ةقيقحلاب ديز ىلع لو#

 هنإ : لاقي الو « ضاس وذ وأ ضيبأ ناسنإلا نإ : لاقي هنإف ؛ ناسنإلا ىلإ

 لومحا لمح لم الف ءضِسأ نولو «ضيبأ مج :ليق نأ قفتا نإ و. ضايب

 . ةأطاوملا ليبس ىلع ناكام وه لم امث انه اه انضرغ امنإ و ؛ عوضوملا ىلع

 اهطعيو « اهلع ةأطاوم تايئزج ىلإ بسن امنإ ىذلا وكلا ماسقأ رك ذنظ

 كلسن ال نأ ضارغألا ضعبل انتباصإ انرطضت دق هنكل ؛ دسحلاو مسالا

 . ايناث هيلإ دوعن لب « سعألا لوأ ىف ظافلألا هذه ةمسق ىف قرطلا نم داتعملا

 . هتاذ ىه لب « هتقيقح ىهو « وه ام اهب وه ةيهام ءىش لكل نإ : لوقنف

 تاس وع ام وك يسب ند اقناحن دونا و كلن ناك اه ردع وعنك لك فاذو

 نم اذمل دجت اماقو ..ةدحاو ءىشال تاذ اهنم لصحي تمأتلا اذإ « ةريثك

 نيل اذا: نا انهو دب فادوختو مس نأ بجيف « الاثم تارهاظلا

 اع نم ةطقاس : ةيمكح || ن ديدي : ديمي )١(

 مه © ددهيف هلام ىف || م نم ةطقاس هلم ىف رظنلا || م نم ةطقاس : لب )0

 م هياع : اهلع (:) عتب سناك كب +. نأ )0

 : ةأطاوملاو || س نم ةطقاس : ةقيقحلاب )١( ى ع« عانلوقك : كلوقك )(

 هع : لحم || مهنإاو : نإو (4) س ةبسنلاب : سايقلاب || م ةأطاوملا:و

 هع ن « اد « د:هل' فل :لومحملا || ىءه(«ن«م«ع«س«بدح : لمح || ى« ع هلثم ىف

 ن نم ةطقاس : ىه )١9( ى « ع قيرطلا : قرطلا (١0 عوهيلع : اييلع 0039

 ( 1١؛ م ءىثلا : ةدحاو ءىذثلل 6( عامب رف ؛ ن 2م يرو : اعر كثى٠ع

 || ىءعءوعاط : اذهل ) )1١سامنإو : امبرو



 ل لخدملا  قطنملا

 اهنم لصح تمأتا اذإ ناعمو رومأ نم هدوجو ةقيقح مثلت لب « قلطمب

 هل نوكيو « !رهوج نوكي نأ جاتحي هنإف « ناسنإلا كلذ لاثم « ءىثلا ةيهام
 « سفن اذ كلذ عم نوكي نأو«اقمعو اضرعو الوط هيف ضرفت داعبأ ىف دادتما

 نوكي كلذ عمو « ةدارإلاب كرحت.و سحيو اهب ىذتتغي اًسفن هسفن نوكت نأو

 نكي مل نإ  اهماعي و تاءانص ملعتب و « تالوقعملا مهفتب نأ حاصي ثيحب

 اهلج نم لصح اذه عيمج مأتلا اذإف؛ ةيئاسنإلا ةلمج نم ال  جراخ نم قث

 لصحتت « ىرخأ بابسأو ناعم هطلاخت مث . ناسنإلا تاذ ىه ةدحاو تاذ
 نأ لثم «صخش نع صخم اهم زيقي و « ةيناسنإلا صافشألا نم ٌدحاو دحاو اهب

 ءىش نوكي الو . دوسأ كاذو ٌضِسأ اذهو « اليوط كاذو اريصق اذه نوكي

 هنم مز « هريغ هل ناكو « صخشلا تاذل ادوجوم نكي مل ول ثيحب هذه نم

 هدوجو ةقيقح نوكت امنإو .٠ مزلتو عبتت رومأ هذه لب ؛ هلجأل دسفي نأ

 ةيصخشلا هتينإ نكل « هتيناسنإب ىه صخش لك ةيهام نوكتف « ةيناسنإلاب

 ٌفاصوأ فاصوألا نم هل اضيأ نوكي دقو . كلذ ريغو ةيكو ةيفيك نم لصحت

 ةقيقحلاب نوكت لب « ةيئاسنإلا عم سائلا اهيف كرتش « ةيناسنإلا ريغ ىرخأ
 هنوك لثمو © ةقطان سفن اذ ىأ « اقطان هنوكلثم ماعلا ناسنإلل افاصوأ

 عمتجا«تمأتلا مل« ىلا رومألا دحأ وه ىمأ اقطان هنوك نكل . عبطلاب اعحاض

 ةيناسنإلا تمأتلا امل « ىمأ وه عبطلاب اكحاض هنوكو « ناسنإلا اهل ىةحمم

 اناسنإ راص اذإ ءىثلا ّنإف ؟ امزال هضورع نم دب نكي مل « هنم تمأتلا ام

 :ةدارإلاب (4) ١ سرصحي : لصح || ىاذإم : اذإ |! متل : مثلت ()
 ؛ م اهامسيو : اهلسيو||م« اعملو : ملمتيو (ه) ىءمءاع« ع ةدادإلا عم
 اهامعي 0: ى شم اه فو ؛ ى اهبلعي وأ ؛ ع اهلمعي وأ

 مكلذو : كاذو (4) ه نم : نع || اع زيمس؛ نءمءدزيمت :زيثم (0)
 ةطقاس : ةيئاسإلا ... كرتش )١4( مع اع ةيئاسإلا : ةيئاسشإلاب )١5(

 ىع م ءاع6 ب هنوكك :٠ هنوك لم )1١( معمو : عم || تع نع
 د نم ةطقاس : أمل || عنم ةطقاس : عبطا ب || م هلوكف : هنوكو )١0(



 سمافلا لصفلا - ىلوألا ةلاقملا 3

 ةئيه هتدام ىف بجوملا بجعتلل ضرعأ « هتدامل ةقطانلا سفنلا ةنراقم

 دادعتسالاو دسحلاو ءاكبلاو للا نم : ىرخأ رومأل ضرعأ اك « كحضلا

 لوصحلا ءىشلا ضرمعأ « لنصح (مىل اهم دحاو سيل « ملعلا لوبقو ةيباّككلل
 هب ميو « امل اقباس نذإ ةقطانلا سفنلا لوصح نوكيف « هل ةةطاناا سفنلا

 ةيناسنإلا تنبثتسا اذإ : اهدعب مزاوا هذه نوكتو « ةيناسنإلا لوصح

 . اهنماي نكي مل
 اهضعب افاصوأ هل نأو « ءىشلل ةيقيقح اناذ انهاه َّنأ اذه نم كل حال دقف

 اموزل هناذ مزلت ال ضراوع اهضعب و « ءىثلا ةقيقح هريغ نمو هنم مثلت

 ظافلألا نم ناك اف . هدوجو ىف هل ةمزال ضراوع اهضعب و « هدوجو ىف
 ؛ ةيهأملا ىلع لادلا وه كلذف « ءايشأ وأ ءىش تاذ ةقيقح ىلع لد ةياكلا

 دبال ىلا رومألا ىلع لد نإف ؛ ةيهامم لا ىلع الاد نوكي الف كلذك نكي ملامو

 لصحي اهماغتلاب نوكي ىتح « ءىثلا تاذ ىلع دوجولا ىف ةمدقتم نوكت نأ نم

 هيلع لادلا ظفالا الو « ءىثلا تاذ هدحو اهنم دحاولا نوكي الو ؛«ءىشلا تاذ

 هل لاقي نأ ىغبأب كلذف ؛ هنم ءزح ىلع لب ءاهلاكب ءىثشلا تاذ ةقيقح ىلع لد

 نع ةجراخ ىه ةفص ىلع لد ام امأو .٠ ةيهاملا ىلع لادلا ريغلا ىتاذلا ظفللا

 هانعلو ©« ىذرع ظفل هل لاق, هنإف « ةمزال ريغ وأ تناك ةمزال « نيمألا

 . ىذرسع ىععم

 ىنآذلا ظفالا ىبعم نوكي بهرأ بج له هنأ : رظن عضوم انهاه مت

 صاقللا ىلع ماعلا لاّمشا ةيهاملا ىلع لادلا ظفالا ىنعم ىلع التشم

 عضرتعا : ضرعأ (0) عضرتعا : ضرعأ )١(
 تء م « اعهدعب : اهدعب || مهذهل : هذه (5) ن نم ةطقاس : هل (4)

 : اموزل || ن هل ةمزال ريغ : اموزا هتاذ مزلتال || ه6 م2 ع نم ةطقاس : ال (0)
 ع هلاكب : اهاكب (1:) ىع م6 ع ريغ لس : ضراوع 69 س نم ةطقاس

 ؟ رطس ه 4 ص ةياغل ع ةخس ىف مر ءادبا : هل || ىع م ءاعابنإف : هلإف (15)

 م نم ةطقاس : له 014( م اه انعم : هانعمل ||



 ما لخدملا  قطنملا

 ىلإ ةبسد هانعمل ظفل ىلع له « ىناذ ظفل : انلوق َنإف ؟ نوكي ال وأ

 بسش امن 16 ءىشلا تاذ ىلإ ابوسنم نوكي ال ءىشلا تاذ ىنعمو« ءىشلا تاذ

 هب ىلوألا امتإ ىتاذلا ظفل نأ نظي ْنأ ىرحلاب اذهلف . وه سيل ام ءىثلا ىلإ

 ىلع لادلا ظفللا نوكي الو « ةيهاملا موقت ىتلا ىناعملا لع لمتش سسأ
 قطانلاو ناويحلا نكل « ناسنإلل اساذ ناسنإلا نوكي الف « ايتاذ ةيهاملا

 «ناسنإ وه امب « ناسنإلل ايتاذ ناسنإلا لعجي مل نإف . ناسنإلل نييتاذ نانوكي

 ةيهام ةقيقح ىلإ ةيئاذلاب هتب سن نوكت نأ امإ لخي مل « صخش صخشل لب

 ةلملا ىلإ اب هتبست نوكت نأ امإو ؛ اضيأ ناسنإلا وه كلذو « صخشلا

 نم « هنموه امم ءزحوه لب « هلاكب وه سيل نوكيف « صخشتي اهب ىلا

 امو ناسنإلاو قطانلا ناويحلا نوكي ال نأ ضرعي ذئنيخل . هلمج وه ثيح

 لثم « اضيأ ةيضرعلا رومألا لب « طقف صخش صخشل ايتاذ اهارجم ىرجي

 نوكت دق ىرخلا اذه ىرحي امو « نالف نبا هنوكو « اريصوت هنوكو « هنول

 ثيح نم « ناسنإلل نوكي ال ذئنيفل . ةهلمجيل ةموقم ءازحأ اهنأل « ةيئاذ

 . هذهل ام الإ « صخشلل ىتاذوه

 بوهام باوجىف لوقملا لع المتشم ىتاذلا نوكي ال نأ ىلإ وعدت راكفألا هذهف

 هنإف «ىسنلا ىنعملا اذه ىلع لدي ةغللا نوناق بسحب ناك نإ و «ىباذ انلوق نكل

 « كلا ظفللاْنأل كلذو . رعثآ ىنعم ىلع لدي نييقطنملا نيب عقو حالطصا بسحب

 تمهوث اذإ « بحي ةبسن هانعمل ضرعت ىلا تايئزملا ىلإ هتبسن  ىنعم ىلع لداذإ
 تاذذنأ ال ءادوجوم تايئزحلا نم ءىثشلا كلذ تاذ نوكيال نأ «ةدوجوم ريغ

 نعد لح. طفل لم: |١ فنا هب قاد: || سوما ةعاس + ده (0)
 ى نم ةطقاس : ن اسالل (5) ه«© نأ« م : الف : الو )(

 د اهارع : اهارع 001( اعادنست ل : هتبس (م)( مم نم ةطقاس : ةيناذلاب )0700

 س نم ةطقاس : ىلإ 16( م « د صخشلا : صخشلل 04( اع هنوك وأ : هنوكر )١١(

 ىو؟ نء6 م6 د نم ةطقاس : نيب عقو )١0( د نم ةطقاس : الوق (15)



 سماحللا لصفلا - ىلوألا لاقملا 3-4

 مفر نأل لب « اذه عفر ,هوت حصير ىح « الوأ عفر نوكي نأ بجي ءىثلا كلذ

 ناكوأ «هتاذ ةقيقحوه عوفرملا اذهنأل ناك ءاوس « ءىثلا كاذ مفر بجوم اذه

 نكي مل نإف ٠ ىتاذ هل لاقي هنإف  موقتيل هتاذ ةقيقح هيلإ جاتحت امم عوفرملا اذه
 عمالصاح هب فوصوملا ءىثلا نوكي نأ مهوتلا ىف وأ دوجولا ف حصي,ناكو  اذكه

 حصي,ال امنإ لب «ةعفر ببس هعفر سيل نكأو «دوجواا ىف حصيال ناك وأ « هعفر

 « هسفن ىف الوأ عفترا« كلذ نوكي نأ الإ حصي ال هعفر نأل دوجواا ىف كلذ

 دوجولا ىف عفترملا امأف ٠ ىضرع وهف  هعفر بيس سيل هلمجلاب هعفر نوكي ىح

 « همعفر ؤطس هنإف بابشلاكو « هعفر عرسس امم كلذو « دوعقلاو مايقلاكف

 عفترملا امأو ٠ هتلازإ بعصي هنإف قلخلاكو « هتلازإ لهس هنإف ملحلا بضفكو

 مقري الو « عفتري ال ىذلا امأو ٠ ىشبحلا داوسكف دوجواا فود مهولا ىف

 هنوكوهو ©« كحضلاو بجعتلل اضرعم هعبطب ناسنإلا نوككف « ببسلا عفر

 مهو نأ ؛ دوجولا ىف ناسنإلا نع عفري نأ زو<ي ال هنإف « عبطلاب اكاح

 عبطلاب ضارعألا عفر نأ ال : ةعوفرم نوكت ةيناسنإلا َنإف « اعوفرم

 نأ الإ « عفرب نأ ىنأتي ال هنأل لب « ةيئاسنإلا عفر ببس وه ىنعملا اذمل

 « ةيناسنإلا توبثل اببس تسيل اهنأ م « ةعوفرم الوأ ةيناسنإلا نوكت

 ٠ اهتوبثل ببس ةيئاساإلا لب

 « صاخشألا ىلإ ناسنإلاو قطانلاو ناويحلا ةبسن نيبام فالتخا ناب دقف

 عفر بجوأ « اهتعفر اذإ ىلوألا ةبسنلا كف ؛ الإ ضارععألا ةبسن نيبو
 اهم لب « صخشلا مفر بجوي ال اهعفر سفنف ةيناثلا ةبسنلا امأو ؛ صخشلا

 )١( د نم ةطقاس : نأل لب )١( ىبنم ةطقاس : الوأ (1) م نم ةطقاس : نأل .

 ) )8م « اع كلذ نإَف : هنإف (4) اع« كلذو ؛ د ام ل : هنإفإإ سغوب : عرس

 ( 0اغبأ هل ناسإلاو 0( ل (١؟) د نم ةطقاس : و عفتري ال

 اعهم : اهم (19) م نه ةطقاس : امأو ... ةبسنلا (١١-١1م)ىءه(ءنء« اع



 0 لخدملا - قطتنملا

 مفري الف اهعقر امأو ؛ صخسشلا عفتري وأ عفترب نأ زوجي ال ام اهنمو ذ عفر ام
 لادلا لع لمتسسن ىناذلاف ء ةهمللا هذه ىلع سمألا ناك اذإو .. ةتبلأ صخشلا
 . ةيهاملا لع

 ىناذ هنمو « ةيهاملا ىلع لد ىتاذ هنم لكلا درفملا ظفللا نأ كل حضتا دقف

 . ىضرع هنمو « ةيهاملا ىلع لش ال

 | سداسلا لصفلا |

 ىضرعلاو ىناذلا ىف سانلا هلاق ام بقعت ىف لصف (و)

 مرقم رق ىقرتلاو وقم ىاقلا نإ: ىضرملاو ىتاذلا نيزنقتا قلق

 : اضيأ ليقو . مؤقم ريغ وأ « امْوَقم نوكي فيك هنأ نيبتي ملو « لصحي م مث

 ٠١  اعوفص همهوت حصن ئضرعلاو « ءىثلا ءاقب عم اعوف سم همهوت حصي ال ىتاذلا نإ

 : لوقتف « هلالتخا وأ ليق ام ةحص نحن لص لرأ بجيف . ءىثا ءاقب عم

 لاد ريغ تايئاذلا نم ناك ام لوانتي امنإف « مؤقملا وه ىتاذلا َّنِ مهلوق امأ

 ع« اذه نم ضرعي ام تملع دقو . هريغل مّوقم مْوَقملا نإَف « ةيهاملا ىلع

 انينعام هب نونعي نكلو « هظفل ىهاظ نم مهفيال ام موقملاب اونعي نأ الإ مهللا

 « لوألا لامتسالا نع فرص فدارم مساب اوتأ امنإ اونوكيف « ىتاذلاب

 بطخلاك مّوَقملا ف بطحلا نوكي و « هيلإ لقن ىذلا ىنعملا ىلع لدب مو

 . ةدحاو نايبلا ىلإ امبنم دحاو لك ةجاح نوكتو « ىناذلا ىف

 اذإف: اذإ و (؟) ى امهتر : اهعضر | | د نم ةطقاس : صخشلا ...اهنمو || اع مو : اهنمو (1)
 : ءىثلا ... «ىثلا )1١--١١( ىريغو :ريغوأ (4) دم لمتشم : لمت || م« د
 : ىنحملا 005( د انيقإ ؛ م ىعي : اينع|| اعءاد ءدهم :هب )١4( د نم ةطقاس
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 سداسلا لصفلا' 3 ىلوألا ةلاقملا “"”غ

 كانيطعأ ام ركذتتت نأ بجيف « مهوتلا ىف عفرلا سعأ ىلع مهداّتعا امأو

 كلذ لصحي ىتح الوأ اهملإ جاتحي فاصوأ هل نوكي دق ىكلا ىنعملا نأ : افلاس

 . الصاح ىنعملا كلذ راص اذإ « هعبتتو همْْلَن ىرخأ فاصوأ هل نوكيو «ىندملا

 الوةممل صحي نلف «هتيهام لصحن ىح ءىئثنلا اهملإ جاتحي ىلا فاصوألا عيم امأف

 « تايهام ءايشأالل نأ كل فلس دق هنأ كلذو . هنم فاصوألا كلت بلس عم

 ةدوجوم نوكت دقو « نايعألا ىف ةدوجوم نوكت دق تايهاملا كلت فنأو

 لك نأو « نيدوجولا دحأ ليصحمن اهل بجوي ال ةيهاملا ّنأو ؛ ماهوألا ىف

 دحاو لك ّنأو « ةيهاملا كلت توبن دعب الإ تبني ال نيدوجواا نم دحاو
 كلذ دنع « ةيهالل نوكت ضراوعو صاوخ ةيهاملاب قحلي نيدوجولا نم

 همزلت مزاول هل تناك (مبرو .رخآلا دوجولا ىف هل نوكت ال نأ زوحيو « دوجواا

 نإف ١ ىه اهمزلت مث «٠ الوأ ةررقتم نوكت ةيهاملا نكل « ةيهامملا ثيح نم

 ةيواسم ثالثلا هاياوز نوكم نأ همزلي ثلثملاو « ةيجوزلا اهمزلي ةينينثالا

 اهل:ناك اذإ ةيهامللا هذهو .٠ ثلثم هنأل لب « نيدوجولا دحأل ال « .نيتمتاقل

 اذإ و ؛ اهمدقت نود ةيهام لصحن مل  ةيهامىه ثيح نم - ةمدقتم تاموقم

 « ةلوقعم تلصح اذإ نذإف . انيع الو هلوقعم لصحن مل « ةيهام لصحمن م

 ؛ هي موقت ىلا ةهحلا ىلع اهعم لقعلا ىف هب موقت ام لصح دقو تلصح

 هذه نوكت نأ بجيف ©« بلسا نكمب مل « لقعلا ىف الصاح كلذ ناك اذإف

 املس زوجي الو « هل اهدوجو لهجيال ثيحب « ءىثلا روصت عم ةلوقعم تاموقملا

 ىنعأ تسلو . لعفلاب نهذلا ىف اهعفر عم « نهذلا ىف ةيهاملا تبثت ىّتح « هنع

 نوكت ال تالوةعملا نم ريثكف « لعفلاب لابلاب اهروطخ لقعلا ف (املوصحب

 ىه امراطخإو « لابلاب اهراطخإ عم نكمي ال اهنأ ىنعأ لب « لابلاب ةرطاخ

 نعم« اد « د ناهذألا : ماهوألا )0 م عمح : ميح )( ىء م نم ل : افلاس (؟)

 س ثلا اياوز نوكن نأ مزلي : ثالثلا ... همزلي (١؟) ى ةيهاملا : ةيهاملاب (9)

 ىء منم ةطقاس : لعفلاب || ن نم ةطقاس : نهذلا ىف اهعفر عم (1) دنكي : نكي )١0(
 ام هنأ : اهنخأ 1( ى نم ةطقاس : لابلاب ... لعفلاب (م١-0)



 « لمفلاب لابلاب اًرَطْحَم كلذو « لابلاب ٌةَرَطْحم هذه نوكم ىتح « لابلاب هل ةموقم

 روصت ىنعأ « اهروصت عم اهنع ةيلاخ لعفلاب ةيهاملا دحت كنأك « هنع اهيلسي نأ
 ىناعإل ةيتاذ اهممسن ىبلا تافصلاف ٠ كلذك ناك اذإ و . نهذلا ىف ةيهاملا

 هع نوستت ذل نإ هدهجرلا | ذهب لها وتلا لق نإ ةووريه يس ل رقنلا

 . اهروصت مدقت نود نهذلا ىف

 روصت نهذلا ىف اهروصت مدقتت امم تسيل ْذِإف « ضراوعلا رئاس امأو

 امم تسيل مزاولو عياوت ىه لب «ةيهاملا روصت عم ىه اضيأ الو « هيف ةيهاملا

 ءاهنود تبث اذإ و ؛اهنود تبثت ةيهاملاف «ةيهاملاا ولَس امم لب «ةيهاملإ ققحي

 ىنأ تماع دقو . اهلقعت مزلي مل نإ وأ «مدقتن مل نإ و ةيهاملا لقعت نأ رذعتي مل

 « هيلإ اظوحلم لعفلاب ءىثلا تروصت اذإ «نوكي نأ لقعتلا اذه ىف ىنعأ تسل

 ءازحألا ظحلت مل امب رف «لعفلاب اضيأ هل تاموقملا دارفأ تروصت كلذ عم نوكي

 كمي مل « لابلاب اعم نيرعألا ترطخأ اذإ كنأ اذهب ىنعأ لب « كنهذب

 موقملا دوجو هعم حصيب ابلس هل موقم وه ىذلا نع موقم وه ىذلا ٍبلسَت نإ

 بجيف «كلذك ناك اذإف ٠ هيف هموةي ام دوجو نود ىرم نهذلا ىف هتيهام
 . ةلاحم ال هل هدوجو لقعي لب « هنع هبلس ككم ال نإ

 لقمي الو « ةيهاملا ىنعم نهذلا ىف كتابثتسا ةحص عنمأ الف ضراوعلا امأو
 لك ىف اضيأ كلذ بجوأ الو . ابذاك ابلس اهلس لب « ةيهالل اهدودو

 ةطساوب سبل انني ايلوأ اموزل ةيهاملا مزلي ام ضراوعلا نم ّنِإف « ضراوعلا

 لابلاب اعم امهراطخإ و ةيهاملا تابقتسا عم ةيهاملا نع هبلس نوكيف « رخخآ ضراع

 نوك لثم كلذو . هنيبو هنيب طسو ببس هل وه سيل ناك اذإ « اليحتسم

 رخآ ىنعم وأ « (امهوت ةماقتسالا ىلع هعالضأ دحأ جارخإإ نكم ثيحب ثلثملا

 اع لب : امم لب (م) علب : ىه لب (7) 2 مءىثلا : ءىثال (:)
 مم هتيهام : هتيهامب )١4( م لقعلاب : لعفلاب )0( م تاق : تبلع (9)

 د نم ةطقاس : دحأ (١ م 2ن © ءاد نم ةطقام : وه (1)



 سداسلا لصفلا - لوألا ةلاقملا 5

 اذإف «ةطساوب ضراعلا دوجو نوكي نأ نكميدقو . هل ضراع وه امم اذه هبش امم

 ثلثملا نم نيس واز لك نوك لثم « هبلس نكمأ « لابلاب ةطساولا كلت رطخت مل

 ؛ ةلوهجم مزاول تناك امل ىناثلا مسقلا دوجو ةدض الولو . نيتمماق نم رغصأ

 ضراع تابثإ نم دعب كل نيبنام فاك امل لوألا مسقلا ة الولو

 نوكي لازي ال ناك ْنإءطسوتملا ّنأل كاذو . اقح ءىث طسوتب ةيهالل مزال

 نإ و ؛ ةيابنلا ريغ ىلإ مألا بهذ « امل دوجولا نيب ريغ ةيهال امزال
 « موقملا اذهل امزال  ملعت م  ٌلوهحما مزاللا راص « تاموقملا نم ناك

 اف . ةطساو الب سمألا رخآ امزال ناكو « مرقم غوقملا موقت ْذِإ « ًاموقم ال

 كلذ هنع اعوفصم ءىثلا هوتي نأ نهذلا ىف مص ءىثلل نيب ريغ مزاوالا نم ناك

 هرويفت نأ ثيح نف ةحصلا ةهج ًاَمَأ . ةهج نم حصي ملو « ةهج نم مزالل

 زاوحللاو ةحصلا هذه رابتعاو « لعفلاب هنع مزاللا باس عم نهذلا ىف لصحي دق

 ناك ول نأ زوجي هنأ مهوّتب ْنَأَك ةلاحتسالا ةهج اًمَآو ٠ قلطملا نهذلا بسحب

 حصب ام الثم نوكي ىح « مزاللا اهف هنع بلس دقو « نايعألا ىف لممحي
 عةقاللا لصأ ىف هنزل ىذلا بدنلا الوءادوجوم صختشلا اذه نك ناكر نأ

 لقأ هاتيواز الو « ادوجوم ثلثملا اذه نوكي تناك هنأ اضيأ حصير راصف

 .هعم روكذملاك سيلو « هككح دوجو زوجي ال دساف مهوتلا اذه َنإَف ؛ نيتمئاق نم

 . دوجولا قباطم نهذ. بسب زاوحلاو ةحصلا هذه رابتعاو

 بنمو « ادوجو هبلس حصي ام تافصلا نم نأ اذه نم كل ناب دقف

 اهنمو « اقلطم اوت هبلس حصي ام اهنمو ©« دوجولا ىف ال هوت هبلس حصي ام

 « ىناذوهو هبلس حضي ال ام اهتمو ©« ضراع وهو هجوب هبلس حصي ال ام

 . امل 5( م“ اع © د نم ةطقاس : ضراع ١) م نم ةطقاس : ةلووهجم ...الولو )م

 ند مهد ةطقاس دق (11) م« ددل + : ازال () م « د يابن + يابا | م « اع ه
 ةطقاس :هعم... سيلو(١1١) ١ اعذندبلا :بدنلا || س « د ناك : نوكي ناك (1)

 هنإف ىثبحلا داوك إ- :دوجولا ||ن « اعدل : ال (15) ن دوجولل : دوجولا (17) د بنم
 ه نم ةطقاس : اًقلطم ...ابمو||ن دوحولا ىفالو نه ذل! ىفال هيب اسنإ مزلي ال



 م لخدملا  قطنملا

 ىناذ هل ىتاذلا ام توبث قبس بجوي ال نهذلا نأب ضراعلا نم زيت نكل

 ضرعلا امأو . ىناذلا توب قبس بجوأ امبر لب « ىناذلا توب لبق

 . بلسني ملو بجو نإ و « ايلات هلعجي نهذلا نإف

 نينايبلا ىلع رصتقا نم ىضرعلاو ىتاذلا ىنعم لصححي ل فيك كل حضتا دقف

 ٠ نيروك ذملا

 [ عباسلا لصفلا ]

 ةيهاملا ىلع لادلا ىف سانلا هلاق ام بّمعت ىف لصف (ز)
 1 تي ب سس ص سلا

 « ناك فيك ك رتشم ىناذ ىلع لادلا وه هنإ :هيفليق دق ةيهاملا ىلع لادلا َنِإ

 « ةظفالا هذه نم موهفملا له نآلا رظننلف . اذه نم احرش دشأ وه ام انغلبب مو

 صاخلاا هفراعت ام لهو « ال وأ ىنعملا اذه وه «٠ ىئاعلا فراعتلا بسحب

 . ريبك ضرغ انل حضتا « اذه انلعف اذإ انإف ؟ هيلع لدب لقنلا ليبس هيلع اوقفتاو

 لادلا ّنأل كلذو ؛ هيلع لدن سيلف ىناعلا فراعتلا بسحب موهفملا امأ

 ءىثلاو . وه ام وه ءىثلا هب ىذلا ىنعملا ىلع لدد ىذلا وه ءىثلا ةيهام ىلع

 صحم ىلاو « اهيف كرتشملا ةيئاذلا هفاصوأ عي لوصحب وه ام وه ريصي (-«إ

 لصحت ةيناويحلا تناكل الإو « ناويح هنأب وه ام وه سيل ناسنإلا َنإف ءاضيأ

 لك سبلو « وه اموه نوكي نأ ىف اهلإ جاتحم ةيناودحلا معن ٠ ةيناسنإلا

 هدحو هلوصحب لصحي ىذلا وه نوكي «وه ام وه ءىث نوكي نأ ىف هيلإ جاتحي ام

 « هدحو هريغ عم ءىشلل كرتشملا ىتاذلا نكي مل كلذك ناك اذإف . وه وه ءىثلا

 ةطقاس : هيف م( مع اع © د قبس : تود قبس || م نه ةطق اس : ىناذلا ... لبق 6

 داذإف : اذإ انإف|| ىليبق : ليس )١١( مى سء بمأ:وأ )٠١( ى نم
 اعوه ام وه : وهوه (4) ن « د جاتحن ؟ م ةج اتحم : خاتحم 15( ى ىدذلا : ىلاو )1١4(

 ١)
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 عباسلا لصفلا لوألا ةلاقملا ا

 نمم ةعامج ْنأ بجعلاو . هتيهام ءزج لب ءىثلا ةيهام وه هدحو صال الو
 9 ب »6

 ةيهام ىلع الاد صاخلا|ىناذلا لعجي ال دحاو ةيهاملا ىلع لادلاو ىناذلا نأ ىري

 . اذه اذهف الصف دعب هبمسن ىذلا وهو ءهل ىتاذ وه ام

 فراعتلاو ىناشلا عضواا ليبس ىلع ةيهاملا ىلع لادلا ىف لاسحلا فرعت امأو

 سرفلاو ناسنإلا ىلع نيلو# ساسحلاو نراودحلا دج انأ وهف . صاخحلا

 رومأ هلمج نم هارجم ىرجي امو ساسحلا نولعجي ةعانصلا لهأ دب مث ءروالاو

 لج نم (اهنولعجي ال مث « ةيتاذ اسانجأ اهلودسا رومأل الوصف اهنومس

 ةفلتمم ءايشأ ةدعل ةيهاملا ىلع الاد نوكي ام لك نولعجي و « اسانجأ هنومس ام

 « سانلا صاخشأ ىلإ سايقلاب قطانلاو ناسنإلا لاح كلذكو . امل اسنج

 ناسنإلا نولعجي و« كلذك قطانلا نولعجيالو « ةيهاملاب اهيلعلدب ناسنإلا نولعجيف

 ةينإلا ىلع لاد هن نولوةي ىذلا ءىثلا َنإف . قطانلا نود ناوين اعون كلذل

 « ةكرتشملا ةيتاذلا ةيهاملا ىلع لادلا ريغ ائيش هنولعجي « ةكرتشملا ةيئاذلا

 « ةيهامو ةينإ ءايشأ ىلإ سايقلاب نوكي نأل احلاص دحاولا ءىثلا نولعجي الو

 ءايشأ نع هب زي ثيح نمو « امل ةيهام وه: هيف كرتشل ثرح نم «نوكي ىح

 كرتشت ثيح نم ةرثكلا ىلع لوقملا ءىثلا نوكي ىح « اهل ةينإ وه ىرخأ
 ءىثلا كلذ نوكيف . الصف هب زي ثيح نمو « ًاءون وأ ًاسنج ةرثكلا هيف

 اسنج اودجو اذإ لب ؛ الصف اهل نوكي كلذ عمو « اعون وأ اسنج ءايشألا كلتل

 +. فطر لق 0 اتم ناك نإ + نقلا ند كامن فركرزلا اع افا

 )١( اذهف (9) دةيهام : هتيها. || م. اعء د( بن. ةطفقاس : هدحو :

 وهذاادى  ) )1سبنم ةطقاس : اسانجأ...ةيئاذ (مال)  داعوأ : امو ||

 ىوءه « ن « مءاع « د نم ةطقاس:امل ( 4 ) هءن : د هنولعجي : امنولعجي )١5( ةياذلا :

 د نم. ةطقاس )»١( الو : فلاامءتذءعه  )١4( اعابف :هيف

 .مهي اإل : موه 014 د نم ةطقاس : ءىثلا ... لوقملا (١١-دم)



 0 لخدملا - قطنملا

 « هيف كرتشم ىناذ ىلع لاد هنأل « عونو سنج وه ىتح « ةيهاملا ىلع لاد وه

 ١ ماكحألا هذه فالع سألا ناكل

 « كرتشم ىتاذ ىلع لادلا نوك نم هولاق ام نوكي نأ نع ىرخأ عناوم انه اهو

 اسنج هنوهسل ام هب صصختيل اطرش ,هدحأ داز نإ . اقح ةيهاملا ىلع الاد

 ةكرتشملا تايئاذلا معأ نوكي نأ بجي هنأ وهو« ةيهاملاىلع الاد هنوك ىف اعونو

 لدبال ىذلا معألا وه معألا كلذو « كرتشملا ىتاذلل ىلا ةلالدلا ىف انومضم

 هتيلكب ىذلا وه ةينإلا ىلع لادلا َنأنيسمألا نب قرفلا نوكي ىتح ءالصأ ةينإ ىلع

 ةكرتشملا تايتاذلا معأ ىلع ةلالدلا ندضتب ىذلا اذه امأو .ةينإلا ىلع لدب وه ايو

 هنإف ناويحلاك « ءزج نود هنم ءزجي لدي هنأل « ضرعلاب ةينإلا ىلع لدي امنإف

 «ناوحناورحلا هلوصحب ام عيمج كلذ سل هنإف « تابنلا نع ءايشأ هب زعمت نإ و

 لادلا وه اذهو « ساسح هنأب لب « مسج هنأب كلذ لعفي ال هنإف ؛ هنم ءىثشب لب

 سبل ناويحلا نوكيف . ةينإلاو زييملا ىلع ناودحلا لدب هلجألو « الوأ ةينإلا ىلع
 : لوقتف « هتاذل كلذك ساسحلا نوكي و « هنم ءزجي لب « زييمتلل احاص هتاذل
 ناكل كلزك ناك ول هنتالف الوأ امأ . يقتسم ريغ فاكت اضيأ اذه نإ

 : الثم انلقف ءىثلا لع لدن ام صخأ هب انرقو « ىهوم لاك ىناعملا معأ انذخأ اذإ

 ناسنإلا عون نوكي ناكو « ةيهام ىلع الاد نوكي ناكل « قطان ىهوج

 سبلو . قطان ىهوج هنأ هسنج دح وأ ناسنإلا دح نوكي ناكو « هسنج وأ

 ؛ادحاو ىهوجلاو ناويحلا سيلو « قطان ناورح هنأ هدح لب « مهدنع كلذك

 اوفلكت نإ . دحاولا الإ قيقح مات دح دحاولا ءىثلل نوكي نأ لاخلا نمو

 ىفنم ةطقاس : معألا وه || س نم ةطقاس : كرتشملا (7) مىلع : نع (:)
 م هنإف : هن" الف 0:0 ملب ل : كلذ 5( ىالاد: كلذ )001(

 اعنإف : نإم )٠١( اعناكف : ناكو )١0( سعاونألا : ىناملا (5)
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 لصح دقف « هلك بيئرتلا لع طسولا ىف ىلارئاس لوألا كرتشملا عم اوهجوي نأ

 لاك ىلع المتشم نوكي ْنأ بجي ةيهاملا ىلع لادلا نأ نم هيلإ بهذن ام

 هذه لقن ىلإ جاتحي ال نأ ىلإ ىدؤي فلكتلا اذه ذئنيح نوكيف « ةقيقحلا

 لاعتسا نأ دعب نم مضونس انإف؟ ناث حالطصا ىلإ ةغللا ف عوضوملا نع ةظفللا

 ىلا هوجولا ىف رارمسا عم امل لوألا عضولا ظفحي هيلع ىه ام ىلع ةظفللا هذه
 . قوعَس ام اهعم قوعتس

 ساسملا نأ امم « ىرخأ هوجوب دسفي كلذ َنإف « هلك اذه دعبو

 « ةصاخو ةماع ناعم ىنرم لصحم اضيأ هنأو « ناويحلا كح هكح اضيأ

 ةيفيك وأ ةروص وأ ةوق اذ ءىثلا وأ مسهلا نوكك « هيف ةماعلا ىناعملا َنأو

 ةوق اذ ءىثلا وأ مسجلا نوك وهو « اهنم صخأ وه امبزيمت امنإ « ا زييمتال

 زيم ال ناك ْنِإو « ناويحلا َنأ انهو . اذك ليبس ىلع تايصخشلل ةكاّرد

 رابتعالا اذه ىف انليبس سيلف « ساسحلاك ءزجب زيمب و « مسحلاك هانعم نم ءزجي
 « ناومحلا ىف رظنن امنإ انأل كلذو . رظنلا اذه انرظن الو « ليسلا اذه

 ثيح نمو ؛دحاو ءىث «ناويح وه ثيحت نم «ناويحلاو؛ ناويح وه ثيح نم

 ل ْنإف « زيمب ال وأ تابنلا نع ىذلا زييَقلا زيمب نأ امإ واخي ال دحاولا كلذ وه

 :.فلح اذيهو 6 ناو هنا 'تاويملا كراش تابلا نك نأ يحوز

 نع اضيأ ردصي دق ناك نإ و « 2 ناويع وه نبع اهنع وادع دف ةةجانأو

 دلع ءىثلل ناك اذإ سيلو « زييقلا كلذ ىف ىلوأ الع ءزحلا ناكو « هل ءِنج

 «ضرعلاب هل لاحلا كلت نوكت نأ بجي « لاخلا كلت "ةلعالو « لاحب ريصي اهب

 . ةفصلا هذه ءايشألا نم ريثكف

 مود هلك إل : كلذ (7) م.لاكلا : لاك || م نم ةطقاس : نم )١(
 ةطقاس :امنإ اهيزيمت )٠١( م نوكل:نوكك (4) دن نم ةطقاس : كلذ نإف || ه«
 مهعن«معد نمةطقاس: زييألا )١8( اعنم ةطقاس: اضيأ || م نم ةطقاس :دق (91) م نم

 س هلعلل وأ : ةلملاو .(15)
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 لادلا هولعج ىذلا نايبلاب قحلت ىرخأ طورش انه اه نوكي نأ عنمأ ال مث

 ىرخأ طورشو ؛ لصفلا نع اعون وأ اسنج ىمس ام اهم زيي « ةيهاملا ىلع
 بسب نوكي ال كلذ َّنأ الإ ؛ ناويحلا نود ساس كلذ نوكي زييقلاب قدلت
 ظافلألا هذهل نيلمعتسملا نم هيلع صوصنم لقن بسحب الو « لوألا عضولا

 . تامواقملا هذه لاثمأ املإ الأ تارارطضا نوكي لب « اولمعتسا ام لوأ ىف

 « راصتقاو ءانغتسا هب عقي اموه ام ظفل رم موهفملا ىهاظ ىف دجو اذإو

 ةفنألا هيلإ وعدت ىذلا جاجلا نمو زجعلا نم اب رض هريغ ىلإ هنع ريصملا ناك

 نم هاندروأ ام هلابب رطخي مل نم ىلع كلذ باهذب فارتعالاو « قل ناعذإلا نم
 . اهعامس نيح ىلإ ثحابملا

 ةسمللا هماسقأ ىلإ ىلكلا درفملا ظفللا ةمسق ىف لصف (ح)

 « ىضرع امإ و ىناذ امإ لكلا درفملا ظفللا نأ كل نيبت دق هنإ :نآلا لوقن

 ةلالدلل ملاص ريغ امإو « هجوب .ةيهاملا ىلع ةلالدلل اص امإ ءىثلل ىناذلا َنأو

 دحاو ءىش ةيهام ىلع لدن نأ امإ ةيهاملا ىلع لادلاو . الصأ ةيهاملا ىلع

 امنإ ةيهاملا ىلع ةلالد نوكت نأ امإو ؛ ايتاذ افالتخا فلتخت ال ءايشأ وأ

 سمشلا ةظفل لوألا لاثم . ايتاذ افالتخا (اهتاوذ فاتخن ءايشأ بسحب ىه

 ؛ورهعو الز ىلع تعقو اذإ ناسنإلا ةلظفلو ؛ اهملإ راشملا هذه لع تمعقو اذإ

 سرفلاو راسلاو روثلا لع تعقو اذإ ناورحلا ةظفل ةلالد ىناثلا لاثمو

 ةظفل ْنإف « تاناوحح : ليقف ؟ ءايشألا هذه ام : الثم لئاس لأسف « اعم

 بولطمو « اهلل اهنع لوئسم وه ثيح نم « اهتةيقح لاك ىلع لدن ناودحلا

 : تارارطما )( ه نايا ل : قحلت («) هع« ن « د لادلا : لادلل )10

 : نم 6 اع نع: نم || س رئاس : هاذ 5( هتألبأ:أاللأ||هءاد « بدق ل

 م ةلالدلا : ةلالدلل || ن حلصي نأ : ملام 6و مه © ص نم ةطقاس : مل || ه « اع نع

 اعءايشأل : ءايشأ بسحب || اعءد ود : ىه )١5١( هن « اد هلالد : هلالد )٠6(

 نناسإلاو : سرفلاو || نظفل : ةظفل || منامإلا ةظفل : ناويحلا ...ىناالا )١8(

 ىعفهبمع« اع نع : اهلع || ه « اع ىه : وه 60 هلأس اذإو ؛ اعلأسو : لأسف (16)



 لوألا هجولا نأ نيهجولا نيب قرفلاو ٠ ةكرشلاب امل ىلا ةقيقألا هنك

 لدت ناسمإلا ةظفل ٌّنإف ؛ دحاو لك ةيهامو « ةلملا ةيهام ىلع الاد نوكي

 جرح و املع لضفي ا41#و « ورمعو ديزا ىلا ةيتاذلا ةقيقحلا لاك ىلع اضبأ

 لبق ام هتمهف دق م « ةيضرعلا فاصوألا نم هب امهنم دحاو لك صتخي ام اهنع
 . افلاس ه

 ةيهام ىلء ةلاد نوكت ال اهدحو ةيناويحلا .نأ ملعت كنإف ىباثلا هجولا امأو

 سيلو « وه وه اممم دحأو لك اهدحو ابن سيلف « اهدحو سرفلاو ناسنإلا

 اهل ىذلا امأو ؛ ةيتاذلا لوصفلاب لب تايضرعلاب (اهلع لضفي (امإ

 ءزح ىلع لديف ساسحلا امأو . هيلع لدت ناويحلا ةظفلف هكرشلاب ةيهاملا نم

 كرتشملا امةيقح لك نم ءزج وهف « ناويحلا ةظفل هلالد هيلع لمتسل ام هلمج نم 0٠

 لئاقل نكل . ناسنإلا ىلإ سايقلاب قطانلا لاح كلذكو ؟ اهمامت نود اهيف

 ناودلا نوكي ال هنأ اكو « ساسحلل اهلثمو الإ ناو. ةلالدال هنإ : لوقي نأ

 : هباوج ىف لوقتف . سفن اذ امسج الإ س اسحلا نوكيال كلذك « سفن اذ امسجالإ

 ىنعأ « هتمهف ىذلا هجولا ىلع سيل ىنعم ىلع لد ظفللا ْنِإ انلوق نإ

 ظفل نأ ملعت كنإف « ىنعملا كلذ دوجو نم دب نكي مل ظفللا لد اذإ نوكي نأ

 « فقسلا ةظفلو « كرحم كانه نوكي نأ نم دب نكي مل « ْلَد اذإ كرحنملا

 ةظفل َّنِإ لوقن ال كلذ عموو ساسأ كانه نوكي نأ نم دب نكي مل « تلد اذإ

 ؛ساسألا اهتلالدو اهموهفم فقسلا ةظفلو «كرحلا اهتلالدو اهموهفم كرحتملا م

 ليبس ىلع ىنعملا كلذل (امسا ظفللا نوكي نأ وه ظفللا ةلالد ىنعم نأل كلذو

 اجرب اا روزا مز' يما سجؤراللا رىقرما عسا مك
 :دحاو || ه ©« ن « اعهدحو : اهدحو (7) م6 سهدحر : اهدحو (1) دن اهنم : هب

 :هلأ(١١) تن امل: الإ سس ضراوعلاب : تايطرعلاب (8) اع ابنم : امهم || اءدحاو ل
 م كناك : كنإف 0202( د نم ةطقاس : سيل ىنعم ىلع 4( س ن٠ ةطق اس

 ٠ ه ةظفل وأ : ةظفلو (14)



 3 لخدملا - قطنملا

 « جراخ نم ةنراقم ىنعملا كلذ نراقي رخآ ىنعم كانه ناك ْنِإف « لوألا دصقلا

 دصقلاب هيلع الاد ظفللا سيلف « لوألا ىنعملا كلذب هروعش عم هب نهذلا رعشل

 ىنعك « ظفللا ىنعم هيلع لمت ام ىلع الو ىنعملا كلذ ناك اممرو ؛ لوألا

 . كرحتملا عم كرحا ىنعك الوم نكي مل اميرو ؛ ساسملا ىنعم عم مسحلا

 رخآلاو الوأ امهدحأ : نيهجو ىلع نوكي اضيرأ ةلالدلاب ظفللا هلوانّت. ىذلا ىنعملاو

 سفتلا ىذ مسحلا ةلمج ىلع لدي هنإف « فنراورحلا انلوةكف الوأ امأ ؛ ايناث

 ىنعم ىف 38 مسلبا ىنعم إف ؛ مسجلا ىلع هتلالدكف ابيناث امأو « ساسحلا

 ريشا هنأ ىلع ال « مسحلا ىنعم ىلع لّمشا ةيناودملا ىلع لد اف «ةرورض ةيناودحلا

 ةلالدو « ةيلاث امإو ةيلوأ امإ « ةقيقحلاب هلالد انه اه نوكيف « جراخ نم هيلإ

 جراخ نم رخآ ايش نأ نهذلا فرمع « هيلع لد ام ىلع ظفللا لد اذإ « ةيجراخ

 . قباطم لوخد الو جاردنا لوخد ظفللا موهفم ىف الخاد سيلو « هنراقي

 ةنالث ىلع ظافل الل ىتلا ةلالدلا انلعج « هلصحنو هلك اذه رصتخم نأ اندرأ نإف

 ؛ ساسخلا سفقتلا ىذ مسملا ةلج ىلع ناورملا لدي كك : ةقباطم ةلالد : هجوأ

 موهفملا َنِإ : لوقتف هيف ننام ىلإ عجرنلف كلذكن اك اذإف . ساسألا ىلع فقسلا

 نوكي نأ بحي هنأ من « ات جراخ نم مت سح هل ءىش هنأ وه ساسحلا نم
 ناويللا امأو . موزل ةلالد مسمبا ىلع ساسملا ةهلالد نوكتف « سفن اذو امسج

 سها وذ مسج هنأ « ةعانصلا هذه لهأل ىذلا حالطصالا بسحب هب ىبعت امتإف

 امتازجأ ىلعو « ةقباطم ةهلالد ةقيقحلا لاك ىلع هتلالد نوكتف © ساسح

 || ن هيلع لمت ام ىلل ل :الو# (4) ددهروصت : هروءش||م 6 درعش : رعي (؟)

 : الوأ )١( د نيهجولا : نيهجو || م ن. ةطقاس : ظفللا )2( د نم ةطق اس : كرحتملا عم

 سويس محلا || هافاوحلا» تاوللا || ناب هلام ةرورم (م)  ددلرألا
 هس نم ةطقاس : ام 0151( هنآلا ل : محرتظ )6( ه « اعهوحر : هجوأ )0

١6 



 نماثلا لصفلا - ىلوألا ةلاقملا ع

 «طقف ءزجج ىلع ىه امتإف «ةقباطملا ليبس ىلع ساسهلا ةلالد امأو . نمضت ةلالد

 ٠ موزللا ليبس ىلع اهملع لدت انإف « ءازحجألا رئاسو لكلا امأو

 دقف ؟ ةلالدلا نم للا اذه ىلإ « لاد ظفل انلوق ىف انه اه بهذن انسلو

 ةبمشلا لوزت انه اه نمو « وه فيكو ود ام ةيهاملا ىلع لادلا ظفللا َّنأ ررقت

 « هل هتيناذ ريتعا ام ةيها٠ ىلع لدب ال ىذلا ءىشلل ىناذلا ظفالا امأف . ةروكذملا

 «ةكرتشملا تايئاذلا معأ نوكي نأ زوجي ال هناف « صوصخ الو ةكرش ليبس ال

 زيي اص وهف « هنم صخأ نذإ وهف « هجوب ةكرتشملا ةيهاملا ىلع لدل الإو

 ةيهام ىلع هجوب لدي ال ىتاذ لكف ؛ةينإلل اص وهف « ضعب نع هتحت ام ضعب
 . ةينإلا ىلع لاد وهف ءىثلا

 ْنإف « ةيهالل حلصي هنيعب وه ةينإلل حلصي ىذلا ْنإ : لئاق لاق نإ
 « سرفلاو روالاو ناسنإلا ةيهام ىلع الاد هّلوك َتْلُدَر ْنِإ و « ساسحلا

 عيمسال ةكرتشم ةيهام ىلع هتلالد لذَرن ال كنإف « ةكرش وأ صوصخ لاحب
 باوج ىف لوقم ىلإ مسقن ىناذلا نوكي ْنأ بحي سلف ؛ سماللاو ريصبلاو

 امهدحأ لخدي ال ]نأ ىلع اماسقنا « ءىش ىأ باوج ىف لوةمو « وه ام

 لادب سيلف «ةيهاملا ىلع الاد ءىثلا ناك اذإ هنأ كل نيبت. مل كلذلو «رخآلا ىف

 لحنيف مدقملا ككشنلا امأ : هل لوةنف « موقلا تمزلأ ام كمزلي لب « ةينإلا ىلع

 ءايشأ ةيهام ىلع الاد ءايشأ ةينإ ىلع لاد وهام نوكي نأ عنمن ال انأ فرت نأ

 الاد الثم ساسحلا نوكي نأ عنمت ا:إ ؛ كلذ انبجوأ امبر لب « ىرخأ

 ناويحلا ةلالدك « روثلاو سرفلاو ناسنإلل ةكرتشم وأ ةصاخ ةيهام ىلع

 ُنإف ؟ روثلاو سرفلاو ناسنإلل ةيتاذلا ىف ساسمحلا ناويحلا ةكراشم عم

 فيكو || ن ىه ام : وه ام (4) ىدللكلل : لكلا )١( م«ءاعامنإ :امناف )١(

 هءن نذإ ل :وهف||ن«دهل ل : ةكرتدملا (7) اعهب : هل (ه) اع فيكر : وه

 مه« ن ةينيإلل : ةينإلل )٠١( ه6 ب ةينإلا : ةيإلا (4) ه ةينيإلل : ةينإلا (4)
 :ءىث ىأ|| ن ىه : وه )١4( ى سيلو : سيلف )١0( ه تلذرأ : تلذر (01١1

 د لدي :لادب|| ه كلذكو: كلذلو )١6( ى. هنأل عب س« ب نم ةطقاس : نأ لع|| ىوه +
 س ءهلالدلا : ةيناذلا )20( اع ةلالد : ةلالدك (19) اعلاد : الاد||ءانأب : انأ )10(
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 (انإ ؟ اهل كرتشم ىناذ ناويحلا نأ اك « ءايشأ ةدعل كرتشم ىناذ ساسحلا

 ناقرتفي « اممف كرتشملا ةيتاذلا ىف كارتشالا دعب امهنإ : لوقنف رخآ امكح عنمت

 . اهل نايتاذ امه ىتلا روم الل ةكرتشم ةيهام ىلع الاد امهنم هدحو ناودلا نوكيف

 ةيهام : لوقن مث « ءىشل ايتاذ انينع «ىتاذ ظفل : انلق اذإ انأ ملعت نأ بحيو

 اذه نع انيلخ اذإ و . هريغ ال ءىشلا كلذإ كلذك هنأ كلذب ىنعنف « ةيهام ربغوأ

 نوكي دق « ضايبلل نوللاك « ءىثلل ىناذلا نإف « اذه نم دعبأ وه ام نوكيف

 نوكيال ىناذلا نإ : انلوق عنم بجوي ال اذهو « مسجل وه ام« رخآ ءىثل ايضرع

 وه ىذلا ءىثلا كلذل ايضرمع نوكي ال هنأ ىلإ هجوتب انضرمغ نراف ؛ ارضع

 . ىتاذ هل

 (1 ام ةينإلا ىلع لادلاب ىنعن انإ : لوقن نأب لحنيف رخخآلا ككشتلا امأو

 موقم ىعم ىلع هتلالد نوكت ال هنإ ىتح « ةيهاملا نود طقف ةينإلل هحولص

 لادلا : انلق اذإف ؛ صخي موقم ىنعم ىلع لب « ةصاخ وأ ةكرتشم ةيهام متي
 ناويهلا لوق لاح نابتساو « ككشتم ككس نإف . ىنعملا اذه انينع ةينإلا ىلع

 فيكو« سيل وأ وه ام باوج ىف لوق وه له « سماللاو ريصبلاو عيمسلا ىلع

 ارومأو ناورحلا عاونأ هذه نوكتف « وه ام باوج ىف الوقم نوكي نأ زوجي

 وه ام باوج ىف اهملع الوةم ساسملا نوكي ال ذئنيف « اضيأ ةنيابتم ةفلتخم

 هلم ام ىلع لوم لكأ وهو كلذك نوكي ال فيكو . ةلالد متأ ناومملا نأل

 لمح ىف هايإ امطعن الاو>أو الوصأ ككشتملا اذه رظننب نأ بجيف ؟ةكرشلاب هيلع

 . لوصف دعب كلذو « لصفلا ىلع سنجل

 ريغوأ ةيهام(ه -4) ه « اعلوةنو :لوآنف 6م م« اء« محب انإفل : اهل )10

 مهءمءاعامإل :اإ )٠١(  اع:ءىشل ل :ال (ه) د نم ةطقاس : ةيهام
 || ن نم ةطقاس : موةم || م موهفم ىتع١ : موقم ىتعم لع )١5( م موهفم : موقم )١١(

 رطس ةيلاتلا ةحفصلا لوأىف ةئدتبملا ةرةفلا ى« م اع خسنلا تدروأ انه : ىنعملا ١( 9 س ةينإ : لادلا

 اعرومأو : ارومأو (18) حيحصلا اهمذوم ىف اهتدروأف طقف ى ةخسن تداع مث ع - ١

 ||ن « اع نم ةطقاس : هيلع )١8( هع« م « اءاضيأو : اضيأ || ن ةنيابتمو : ةنيابتم )١5(

 . ىءهع(4 نعيم اع« د « ب نم ةطقاس : الاوحأ || ن اهم : اذه



 لوقملا : هل لاقي ةيهاملا ىلع ّلادلا ىتاذلا نإ : لوةتفاذه نيبت دق إف

 ءىث ىأ باوج ىف لوقملا : هل لاقي ةينإلا ىلع لادلا ىناذلاو ؛ وه ام باوج ىف

 . وه ام ىأ وأ « هتاذ ىفود

 كادضلاك هريغل ضرعي ال هياع لومحمنا ةعيبطب ًاصاخ ناك امبرف ىضرعلا امأو

 ضيألاك هريغلو هل اضراع ناك امنرو ؛ ةصاخ كد « ناسنإلل بناكلاو

 ىلع الاد امإ ىناذ ىلك ظفل لك نوكيف . اماع اضررع ىمسدو « هريغلو ناسفإلل

 « اعون ىمسلو ©« صخأ ةيها١٠ ىلع الاد امإ و ©« اسأج ىمسنو « معأ ةيهام

 ىمسلو ايصاخ امإ نوكيف ىذرعلا لكلا اتأو .الصف ىحسو ةينإ ىلع الاد امإو

 ٠ اماعاضررع ىوسو هيف اكرتشم امإو « ةصاخ

 امإو « ةصاخ امإ و « عون امإ و « لصف امإ و « سنج امإ ىلك ظفل لكف
 لك ىلإ سايقلاب الو « هسفن ىف اساج سيل ساج وه ىذلا اذهو . ماع ضرع

 اعون و» سيل عونلا كلذكو . هيف كرتسشت ىبلا رومألا كملل اسنج لب « ءىش

 معأ وه ىلا رومألا ىلإ سايقلاب لب « ءىش لك ىلإ سايقلاب الو « هسفن ىف

 ةصاخلاو . هئاذ ىف هب زيك ام ىلإ سا.قلاب لصف وه امئإ لبعفلا كلذكو . اهنم

 ضرعلا كلذكو . هدحو هتعيبطل ضرعي ام ىلإ سايقلاب ةصاخ ىه انإ اًضيأ

 . هدحو ال هل ضرعي ام ىلإ سايقلاب ماع ضرع وه (مإ

 امتاكراشم ىرع ثحبنل مث « هدارفناب اهم دحاو لك ىف نآلا ماكتناف

 ٠ ةعاملا كلسم هيف نيكلاس « ةيراأبا ةداعلا بسح ىلع « اماني ابمو

 انريثأ ىذلا عضوملا ىف ى « م « اع ىف ةرقفلا هذه (م"-01) ننيت اذإف : نيد دقذإف )١(

 ىءهءنء اع : ىأو :ىأوأ|| اءنم ةطقاس : هتاذىف (") ةقباسلا ةحفصلا شم اه ىف هبلإ

 بلاك + : ىلع() نامل. :اطرع (1) اعينم ةطقاس : نك(:)

 : اطرع||ه«ن « اعىمسيف : سو (4) اد اماخ : ايصاخ || ةينإلا : ةيئإ (4)
 صألا : ىارومألا )١١( ىعهعءاعنم ةطقاس: وه )١١( نءاد « د نم ةفاس

 :هدحو(16١) هع« ّن « اع هنم : أهم ):1١( ىىذلا رومألا ؛ ه ء ن « م « اع « د ىذلا

 ىو؟ه 6 م © اعهذه نم : اهم 200 ه « ن « د ماعلا ل : ضرمعلا || ن نم ةطقاس

 ٠ اع اهلباقمو : امتانامو (١م)
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 [ عساتلا لصفلا ]

 سنحلا ىف لصف (ط)
 « سنها ىنعم ىلع لدت نيينانوإلا ةغل ىف تناك ىتلا ةظفللا نإ : لوقنف

 ىناثلا عضولاب تلقت مث « كلذ ريغ ىلع لوألا عضولا بسحب مهدنع لدت تناك

 ىذلا ىنعملا نوهسي كئلوأ اوناكو . اسنج نييةطنملا دنع ىمسي ىذلا ىبعملا ىلإ

 . ةيرصملاك مهتيدلب وأ « ةيوكعلاك مهتيدلو لثم « اًسنج ةريثك صاخغأ هيف كرتش

 « نيبولعلا صاخشأ ىلإ سايقلاب سنحلا مساب مهدنع ىمست تناك ةيولعلا لثم نإ
 .نيدولوملا صاخشأ ىلإ سايقلاب اسنج ,هدنع ىمسن تناك ةيرصملا كلذكو
 ىذلا هيلإ بوسنملا دحاولا نومس اضيأأ اوناكو ؛ اه نينكاسلا وأ « رصمب

 رصمو « نييولعلل اسنج لعْجي مهدنع الثم لع ناكف « ملل اسنج ةرثكلا هيف كش

 ل مهدنع ىلْوَأ مسقلا اذه ناكو ؛ نييرمصلل اسنج
 ني رفا اقع رغما وكل يمرض « نييولعال اسنج ةيولعاا نوكل

 : . هيراقوأ « هانعم ىف هقفاو اذإ ببسملا نم مسالاب ىلوأ ببسلا نأ نظنو

 ءابمف نيكرتشلل اسانجأ اهسفنأ تاعانصلاو فرحا نومسد اوناكم هنأ اضيأ هبل
 نييقطنملا دنع نآلا ىمسن ىذلا ىبعملا ناك املف . اسنج اضيأ اهسفن ةكرمشلاو

 هل نكي لو « هيف كرت ةريثك ءايشأ ىلإ ةبسن هل دحاو لوقعم وه اسنج
 ىمسف « مسا هل ةهماشنملا رومألا هذه مما نم هل لقث « مسا لوألا عضولا ىف
 نيفلتمم نيريثك ىلع لوقملا هنأب هنوممريو نورقطنملا هيف مكتب ىذلا وهو ( اسنج
 . وه ام باوج ىف عونلاب

 ناكف ؛ ىف اع« عع د اوناكف : اوناكو (ه) ه ةيئانويلا ةنللا : نين انويلا ةغل (؟)
 ه نم ةطقاس : اسنج || ه « م « اع نوريثك : ةريثك (1) ن ىمد : نومس||ه« ن

 || ىنم ةطقاس : مهدنع || ه « ن « س « ب ناك : تناك || هالثم ل : ةيولعلا (7)
 :نينكاسلا (4) اعنم ةطقاس : مهدنع ىمت (م) ه6 م6 ب سايقلاو : سايقلاب
 || م « اعناك ل :مسقلا )١١( هءاعهمهللاىضر لس : ىلع )٠١( هنينك اسلاو
 : ةب. اشنملا || د لق : هل لَ 110( د نم ةطقاس : اًضيأ 004( م سنحلا مماب : ةيسنحلاب

 س نم ةطقاس : نويةطملا||ى نم ةطقاس : هيف )١8( دىمس : ىمسف| | ىىه « ن « اع« د ةيياشملا



 . مساتلا لصفلا  ىلوألا ةلاقملا 1

 ةفيفخ ةراشإ ريش نأ بجيف « ديدحتلا اذه حرش ىف عرش نأ لبقو
 لاح هيف حرمت ىذلا ءزحلا ىلإ حرمثلاب هقيقحترخؤتو < مسرلاو دحلا ىنعم ىلإ
 ةيهام ىلع ظفللاب ةلالدلا وه ديدحتلا ف لوألا ضرغلا تاإإ : لوقتف ناهرلا

 لدي نأ حلصي نلف « ناعم نم مثلم ريغ ادرفم ىنعم هانعم ئثلا ناك نإف «ءىثثلا

 « رغال اهمسا وه نوكيو « اهدحو تاذلا كلت لوانتي ظفلب الإ هتاذ ىلع

 فدا مماب ىنأأ يرو ؛ ما وف لفل نه رثك أب هتيهام حرس ام هل نوكي الو

 جيتخا « لوهجم املع دفت مل اذإ مسالا ةلالد نكل .هل احرش رثكأ نوكي همسال

 مزاولو قحاولو ضراوعو ابسن لوانتب لب « طقف هتاذ لوانت.ال رخآ ناس ىلإ

 رصتقي وأ © هانعم ىلإ اهنم القتنم هانعمل ذئتيح ندذلا هبنت تّمهف اذإ « هتاذل

 ىلإ برقأ وه ام ىلعو « اهملإ لقت الف « ةيهاملا نود تامالعلا ىلع

 هقحاول حرشب ظفل هل لب « هل ٌدحال ءىثلا اذه لثف . تقولا اذه ىف كمهف

 .٠ همزاولو هضارععأ نم

 فاو ىذلا لوقلا وهو « دحهلف « ناعم نم افلؤم هتاذ ىنعم ناك ْنِإ امأو
 تايتاذلا صخأ نألو « هتيهام لص ىت> هتيهام لصحت اهنم ىتلا ىناعملا نم

 امأف ؛ هركذ فلس امث هل هبنتت نأ بجي ام ىلع « هلصف امإو « هسنج امإ ءىثلاب

 « ةطساوب هل وهف « كلذ نم بكرتي امو « سنحلا سنجبو « لصفلا لصف

 سنخللا نم افلؤم دحلا نوكي نأ بجيف . لصفلاو سنحلا نمض ىفوهو

 « دحلا اهم لصح «هيلت ىلا لوصفلاو «بيرقلا سنحلا رضحأ اذإف ؛ لصفلاو

 ىتأ «هل مما ال سنحلا ناك ْنإف . قطان ناويح هنإ : ناسنإلا دح ىف لوقن اي

 ءىثلا (4) نع« م « اع« د نم ةطقاس : نإ 6 س ضرءنو :رخؤنو )١(

 كلت || دنم ةطقاس : لع (0) ن نم ةطقاس : ىنعم || ه « اع ىتعم ءىثلا ىنعم : ىنعم هانعم

 ىءهء6 نيم «اعءد همساوه نوكي و هدحو تاذلا كلذ : اهمماوه نوكيو اهدحو تاذلا

 ىنوكتف : نركي )00 س رثكألاب : رثك أب || ىءه « ن « اعالف : الو (1)

 ى نم ةطقاس : لب )١١( د نم ةطقاس ؛ س ةمالعلا : ةيهاملا )0(

 اع همزاواو هضارعأ هقحاول نم : همزاولو هضارعأ نم هةحاول )1١-١١(

 ٠ موه: لوقت )١5( مير :رهر )١0( مساج :لصف (11)
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 «ساسح سف وذ دج : ليقف هدحب ىتأ مسا ناويهل نكي ملول ا «هدحب اضيأ
 . لصفلا بناج نم كلذكو . قطان هب قحلا مث

 دلالد امإ هيلع لديف « ءىثلل ةيتاذلا ىناعملا عيمج ىلع لتس ةلمملاب دحلاف

 لف 6 نمضت ةلالد او « ةلملا نم لمحت لا دعاولا قمملا للف: + ةقباظن
 ءىثلا قحاوا نم لوق فلؤي نأ هب ىنوتي (سئاف مسرلا اأو . ءازجألا
 هيلع لدي ىتح « هريغ ءىثل ال ءىثلا كلذ تحن لخدب ام عيمل نوكيف « هيواسل

 «ديعب امإو برق امإ «سنج الوأ هيف بُني نأ هلاوحأ نسحأو . ةمالعلا ةلالد
 كلذ لاثم ءامسر اضيأ ناك كلذ لعفي مل نإف « صاوخو ضارعأ هلم ىنؤي مث

 ىداب « ةماقلا ٌبصتنم « رافظألا ضيرع ٌناويح ناسنإلا نإ : لاقي نأ
 سنحل| مسا حرش ىف لوقملاف . ناويحلا نود هذه ركذت وأ « كاحص « ةرشبلا

 + ليقف دحاو لع لاقي ام لوقللا نق + اح مف ىذلا ءىثلل نيتلباك وه

 امأو . برقألا سنحلاك نيريثك ىلع لوقملا نوكيف « نيريثك ىلع لاقي. ام هنمو

 نسمللا لوانتي نيريثك ىلع لوقملا مث . سنحلا لوانآ.الف « نيريثك ىلع ال لوقملا

 ؛سنحلاب صتخا ءوه ام باوج ىف عونلاب نيفلتخم :انلق (ىل انآ الإ « ةروكذملا

 ةقيقحل لاقي دق عونلا نإف « ةيتاذلا قئاةحلاب نيفلتخملا عونلاب نيفلتخماب ىنمنو
 اصوصخ « رخآ ءىش ىلإ هتبست ىلإ تفتلم ريغ هبروصو هتيهام ىف ءىش لك

 هيف كرتشنال وأ لعفلاب هيف كرتشت « نيرينك ىلع هل نهذلا ىف حصي ناك اذإ
 نأ ىلإ سنحلا قيقحم ىف جانحي سلو ؛ مهوتلا لاّمحا وأ « ةوقلاب لب لعفلاب

 الع لبق مث « تايهاملا ةفاتخم ءايشأ تناكاذإ و . كلذ نم ءىث ىلإ تفأي
 . اسنج رخآلا ىثلا كلذ ناك « لوقلا اذه رخآآ ءىش

 ||ه « ١ د « حي املع : هيلع||ه« م لديو : لديف 6 ى نم ةطقاس : اضيأ )١(

 ||ه هيف : هب || ىامأف : اأو (ه) ملثم: لمف (4) َن «© اع نم ةطقاس : هيلع لديف

 ىبترتي : بتري (7) هءىثلا : ءىثل (5) دن « اع ىثلا: ثلا || اع نم ةطقاس : لوق
 ن نم ةطقام : ىذلا (01) س نم ةطقاص : نإ (9) هع(« اعنإو : نإ )م(

 ىعويهع« نع م( اعقئاقحلاىف : قئاقحلاب )١6( اع نم ةطقاس : ال )١0(

 ءاس نم ةطقاس :رخآلا )٠١( م ةبسنا : هتبس )١1(
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 ءوهام باوج ىف نيريثكلا ءالؤ» ىلع لاقي ءىثلا اذه نإ : انلوق نم مهفاف

 . تدلع ام ةكرشلا لاحب كلذ َّنأ

 «سبل هنإف «عونلا امأو . هجوب وهام باوج ىف لوةم ريغ هنإف« للصفلا امأو

 نإف « هيلع الوة» لب « ةفصلا هذهم الوق ءىث ىلع الوقم « عون وه ثيح نم

 ملعن نأ انمزاي انإف . اسنج راص دنقف ع لوقلا اذه هنيعب وه لبق ْنَأ قفتا

 ثيح نم «ءىشل اهنوك ام ديرن انأ « فاضملاىف ةهلخادلا ءايشأالل ىلا دودحلاىف

 انسفنأ ىف انراشتسا « سنجيل دحلا اذه انلق مل انأك « دودحلا ىنبم امل

 ءىثلا امأو . اهم انحرم ول « كلذك وه ثيح نم : انلوق امملع لدي ةدايز

 «عونلاب نيفلتخم نيريثك ىلع لاقيال هنأ ملعتسف «عوتلا مساب دعب نم صخي ىذلا
 . ددعلاب لب

 سنها ريغ ءىبث الف « وه ام باوج ىف اهنم ءىث لاقي الف «تايضرعلا امأو

 ىنمم انلِصح انأل « ةفصلا هذهب فوصوم سنج لكو « ةفصلا هذه افوصوم

 . هل امسا سنحلا ظفل انلعجو « دحلا اذه

 + .ىنتللاو نوت عنا ناك اذ[: هلا كلذ تره ه2 انفاق نكرم ةقاؤ

 لوسقملا ىلع سنحلا ليق اذإ « سنج سنجل ناك « نيريثك ىلع لوقملا وهو
 لوقنف « هسفن سلا ىلع الوةم ساحللا ناكو « هساج وه ىذلا نب ريثكلا ىلع

 « سنها لوك سندا ىلع لاقي نيريثكلا ىلع لوقملا با! : هباوج ىف
 : لاقي سيل ذإ ؛ هل ضرعلا لوةك لب سنحلا لوةك ال هيلع لاقي سنحلاو

 :هنيب (ه0) تنءمءدامأف : امأو (9) ىءهعء«مء« اعءمهنار : مهفاف )١(

 نس د( ناذإ ل :امل (0) عه نام اع هتف
 ىءه«ذنءمءاعذإ : اذإ )١4( ه اتامج ؛ س انصلخ : اناصح )١١(

 نءمءاع: نإ ؛ ىءهاذإو :اذإ )١6( اع نم ةطقام : ناكو...سنل (١١-وه)
 ىدوقن : لوةنف ||ه « س ناكف ؛ ىذاك : ناكو || ه « ن « م ني ريثك : ني ريثكلا 01(

 ىءه(«م : هيلع : هل )1١( ىءيهء«نء6مءاع« حي : هسض ل : سنحلا لوقك )١0(
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 لك ىلع لاقي امنإف « سنج وه ام لكو « سنج نيريثك ىلع لوقم لك َنإ

 « م رابتعا دنع ةيسنحلا هل ضرَت نيريثك ىلع لوقملا لب « سنج هلوه ام

 حرش 5و « لاح مومعلا رابتعا وهو « ام رابتعاب ةيسنحلا ناويه ضرعت اك

 عنمي الو .ةتبلأ ناويه ةموقم ةيسنحلا نوكت نأ ريغنم « بيرق نع اذه لك كل

 سامبا ناك ولو ؛ هلك ىلعال « معألا ىلع لاقي دق صخألا ىنعملا نوكي نأ

 ناكل سنأبا ىلع نيريثكلا ىلع لوقملا لوق نيريثكلا ىلع لوقلا ىلع لاقي
 . الاحم اططش

 اذإ كنإف . سنا1لا دح ىف عونلا ةظفل لامتسا انه اه ككش امو

 « سنملا مسا هيف لخدت نأ نم اذب دج ال نأ هيمن « عونلا دم نأ تدرأ

 امهالكو « سنها تحت بترملا وه عونلا نإ كل لاقي ذإ « دْعَب كل نيب اك

 ديدحم لكو ؛ نايب الو فيرعتب سيل لوهجلاب لوهجلا فيرعتو « لوهجت ملعتلا

 نافاضملا ناك امل هنإ : ليقف اذه نع بيجأ دقو . نايب وهف ممروأ

 عوتلاو سنحلا ناكو « رخخآلا ىلإ سايقلاب امه. دحاو لك ٌةيهام لاقت امنإ
 ذاب هر ورش لع الآ نانو انيس دمار 5 ةظورنأ تخر ( نلاغي

 وه باولبا اذهف . رخآلا ىلإ سايقلاب وه وه (س؛إ اههنم دحاو نك ناك
 ساما ىف لكش ام اممف لكس « عونلاو ساحل ريغ ىرخأ رومأ ىف كش ةدايز

 تافاضملا دودح ٌدرو : لوقي ققحلا نإف « لحب تسيل لاكشإلا ةدايزو . عونلاو

 تكي :« اهب ةلوهتع «تنلاك اذ[: هنأ ىف رعوب 6: عوتلاو .نيتقتا دحر لف

 تامدقم هيف دصقت ّْنأ لحلا نأش نم َّنإف اضيأو ؟ رخآلاب اهئم دحاولا فرعي

 م منميال : عنم الو || ىء ه « ن « اع نم ةطقاس : لك( 4) صنم ةطقاص : ل ()

 ملكشب : ككشب () ه6 م« اطريثك : نيريكلا || مم ةلقاس : لعلوقملا (:)
 ن « د نم ةطقاس : هنإ )١١( اع« ب ا.يلكو : امههالكو || هنم ل- : كل 030(

 ىءينءدوه:وهوه )١٠6( كى اذإ : ذإ || س نمةطقاس : دحاو ):١(
 ه « اع سيل : تسيل || ن لاكشإ : لاكشإلا 20 اعامبف : ايف (11)

 س « بدضمت : دصقت || س لحلا : دملا )١5( د ضرع : ىقرع (14)
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 عساتلا لصفلا  ىلوألا ةلاقملا 3

 لالا اذه هدروأ ىذلا لحلا ىف سيلو . اهنم ةدحاووأ « اهعيمج ركنتف كشلا

 اعم اسيل عونلاو سنها نإ لقي مل هنإف ؛ تامدقملا كل: نم ءىشل ضم
 رخآلاب امهنم دحاو لك فرع اذإ هنإ لقي مو « ملعتملا ئدتبملا دنع نيلوهجم

 ؛ هراكتإ نكم ال اذه َنإف « لوهج لوهجم فييرعت وه سلف « لوهجي وهو

 « ناي سيل لوهجلاب لوه#لا فيرعت نأ ىهو ةئلاثلا راكنإ غوس اضيأ الو

 ناك اذإف + ا بولطملا ةغبمل بجوم رع تامدقملا هذحل ىذلا بيتزلا الو
 . اثيش لمعي ملف « هفيلأتل الو « كشلا سايق نم ةمدقمل ضرعتب مل لالا اذه

 فرعي ىذلا نيب قرفلا هيف زيمب مل هنأ وهو : ميظع طلغ هيف عقو دقف اضيأو

 وه ءىثلا هب فرعي ىذلا باف ؛ ءىثلا هب فرعي ىذلا نيبو « ءىثلا عم

 رخآ ءزح هيلإ فيضأ اذإ « ءىثلا فير رعت نم اءزج ريصي و هسفس فرعي (من

 كرين ىذا اما و. ءنخلا لبق قرع دق وهن نوك و6 ءزتلا ةفرفهبلا لص

 فرع اعم ءىثشال تافرعملا ىفاوتب ةفرعملا تمتتسا اذإ ىذلا وهف ءىثلا عم

 هب فرعي ىتبح ءىشلا ةفرعم قبسف هب ةفرعملا نوكت الو « هعم وه فرعو ءىثلا

 لما ءازجأ َنإف ؛ ءىثلا فيرعت ةلمج نم اءزجج نوكي ال كلذف « ءىثلا

 الاد نوكي اهنم دحاولاو « ءىثثلا فرعت مل « اعم عمتجت مل ام ءىشلا فزعت ىتلا

 فوتسش ملو رك ذت ءازحألا تماد افف . طقف ءىشال ىذلا ىنعملا نم ءزحج ىلع

 فرعو « ذئنيح ءىشلا فرع تفاوت اذإف ؛ الوهجم دعب ءىشلا نوكي « اهعيج

 :. ءيوكلا عما لقرعي ان

 اردضتي ةقزدس ان ك0 لفل كرس مهني بما ان فرت تالا
 ءىثلا عم فرعي ام ةلممجاب و. هتفرعم عمال ضعبلا ةفرعم نوكتف «ضعبلاةفرعم لبق

 )١( ن« م نم ةلطقاس : ىهو (ه) م « م ملعتلل : عملا (9) اع اعيمج : اهعيح «
 بيرلا الو (1) م ناب : نايبب || ن لوهحت : لوهجن اب || م فرعي : فيرعت || ه :

 ه لحلا : لاخلا (07) س « ب اذإو ؛ اع نإف : اذإف || ه « اع بيترتلاو

 سوهو : وه || ه نم ةطقاس : هب (9) م نم ةطقاس : ىذلا ... فرعي (هى-4)

 )٠١( اعام: ام )١١( سوء بدذوكيف : نوكيو )١١( ةطقام : ةفرعملا...فاوس
 م نم )١5( اع كلذو ؛ م كلذلف : كلذف(4١) ى نم ةطقاس : وه )١7( تقفاوت : تفاوت

 رس 7 م مس ع( 4 اجف تسل



 قت لخدملا  قطنملا

 . ءىشلا لبق ةفرعملاف وه.ءىثلا هب فرعي ىذلا َنإف ؛؟ءىشلا هب فرعي ىذلا ريغ

 ْنم اهملإ أموأ ىتلا ةفزاجما هذه ىلع دحتال تافي اضنملا نإ :لوقن اًنإف كلذكو

 اديه مرر فلل نار امددقا وح ؛ كشلا اذه لحي هنأ نظ

 : تلئس اذإ كنأ وهف «لجاعلا ىف هلاثمامأو . رخآ نايب عضوم اذهلو ؛قالغنالا

 ىذلا هنإ : لوقت لب « خأ هل ىذلا هنإ : تبجأ نإ ائيش لمعت مل ؟ خألا ام

 سيل نايب ءازحجأب ىنأتف « هوخأ هنإ لاقي ىذلا رخآ ناسنإ وبأ هنيعب وه هوبأ
 نيفياضتملا لع تللد دق نوكت تغرف اذإف ؛ رخآلا فاضملاب اددحتماهمم دحاو

 : لوقنف هانقراف ثيح ىلإ نحن عجرنلف « نغم ريغلحلا اذه نأ ررقت دق ْذِإ و .ًاعم

 «هيلإ فاضم وه ث يح نم اعون هيف عونلا ذخؤي مل ْنِإ و« تب سنحلا ديدحن نإ
 « ةروصلاو ةقيقحلاو ةيهاملا عونلاب تينع اذإ كنإف؛ تاذلا وه ثيح نم لب

 اذإ و . سنا ىلإ فاضملا نم عونلا نكي ملء مهتداع ىف اريثك كلذ هب ىنعي دقو
 كنإف . سنها ديدحت كل متءةروصلاو ةيهاملاب نيفلتخلا عونلاب نيفلتخماب تينع
 تايهاملاو قئاقحلاب نيفلتخم نيريثك ىلع لوقملا وه سنحلا ّنإ : تاق اذإ

 دخان أ لإ عمت لو: نما ديد 2 وع انءكاؤح قاةكاذلا رولا
 كلذ ىف جردنت ةفاضإلا تناك نإ و«هدح ىف هدروتف فاضم وه ثيح نم عونلا

 اذإ كن"الف جاردنالا امأ .دحلاب دودحماب اددحتم دحلا ءْزج هعم نوكي ال اجاردنا

 هو شلع الو ةيهاملاب فاتخلا تلعج « ةيهاملاب فلتخلا لع لوقم : تلق

 دودحلاب اددحتم دحلا ءزح لعجت مل كنأ امأو. ةفاضإلا نم ال ضرعام ىلإ ةراشإ

 ثيح نم ةيهاملاو؛ ةيهاملاب فلاخت ةيلكو أ «ةيهاملا وه دحلا رح نالف ءدحلاب

 تددح دق نوكتف «سنحلاب ةددحتم ٌريغ«ةيهاملاب ةفلاخلا ةيلكلاو « ةيهام ىه

 كلذلو : كلذكو (؟) اعلبقو : لبق || ىء ه رهف : وه || مءىثلا + :ريغ ٠ )١(
 ءازجأا|!اعوهوه : ره (5) 2 ءههنأل : هلإ (ه0)  ىعءه(«نءمءاع
 : نحب || ن6 مءاع عجرف : عجرتظ || م لاخلا سس دحلا: لخلا (م) م ناسنإ رخآب : نايب
 ىءهء6 تن ءمءاع اذإف :اذإو )١١(  هعونوه : اعونهيف (84) اع نم ةطقاس

 ىن» ةطقاس : دحلاب(5١) حى نم ةطقاس : ىلإ )١4( ى نم ةطقاس : نيفاتخم )١6(

 ه امأ: امأو )١8( د ن. ةطقاس: ةيهاملا, فلت 2 ا تلعج |! ن الوقةم : لوقم (10)

 ى ةيهالل : ةيهاملاب || اعوه : ىه )٠( ى ةيهاملا : ةهاملاب (19)
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 هه تاللوقملا قطنملا

 ةيناشلا ةلاقملا
 ىناثلا نفلا نم

 لوألا لصفلا

 )1١([ لصف ]
 سانجأألاذه ميهفتو «ةموقملاو ةمسقملا اهوصفو سانجألا ةبسانم لاح ىف

 ةرشع اهنأ ىف لوقلا ءادتباو « ابلإ دوجوملا ةمسق لاحو « ةيلاعلا ةرشعلا

 اهلع جراخ سنج الو ضعب ىف ابضعب لخدي الو سنج تحن لخدتال

 ناك امنإو « اهتاوذب لصفنت لب ةموقم لوصف امل دجوي ال ةيلاعلا سانجألا نإ

 ةلخاد اهنم مهأ ناعم ةلمجابو « اهقوف سانجأ امل تناك ول ةموقم لوصف ال نوكي

 ؛ ىرخأ ةعانص ىف نيبت اك « اهريغب امنع اهرهاوج ىف لصفنت نأ جاتحتف « اهرهوج ىف
 . ةمسقملا لوصفلا امل دجؤت امنإ نكلو

 صاوخو ضارعأ اهل نوكي دق « معن . ةمسقم لوصف ال دجوتال ةلفاسلا عاونألاو

 امأو . اهتحن عاونأ اهل نوكي نأ حلص وا ةمسقم لوصف (مل نوكي ناك امنإو . ةمسقم

 . ةمسقم لوصفو ةموقم لوصف احل دجوي ىلا ىه اهنإف ةطسوتملا عاونألاو سانجألا

 اءاونأ موقت ىلا ىه ةمسقملا املوصفو ؛ اهقوف اسانجأ مسقت ىتلا ىه ةموقملا اهلوصفف
 أىل ىلؤألا هميوقت نكل ؛ هتحت ام لك موقي هنإف قوف وه اسنج موقام لكو ؟ اهتحم

 اهم

-_ 

 . هقوفام مّسقي هنإف تحت وه اون وأ اسنج مقام لكو ؛ ىلوأ ةمسق سنملا هيلإ مسك

 : اهوصف (4) || ه « ع ىلوألا ةلملا نم ل- ؛ ن « د لوصف ةسمخ ل- : ىنالا (؟)
 : سنج || ننم ةطقاس : اهيلإ (1) ||ع « ع ةعونملا : ةموقملا (4) || عدوسفلا
 |« م 6س لضفت : لصفت (8) ||هء اس« باجراخ : جراخ )١( ||اعدعاو +
 : اهرهاوج || سس جاتحن : جاتحتف )٠١( || اع ىناعم : ناعم || اع ناك : تنتاك ( 9)

 ||ماعاظ:امنف(4١) || عناك : نوكي )١8( ||ن « اعني : نيبت )١١( || ىع س اهرهوج
 :لوالا )١1( || م ء اص موه : موق || ىع م « س اهعاونأ : اعارنأ(٠١) || حم ةموقم : ةمسقم

 . نمسق : ةمسف || ن لوألا



 رشاعلا لصفلا - ىلوألا ةلاقملا ها

 همزلي ىنعملا اذه ناك املف ؛ رخآلا ىنعملا وه مدقألا نوكي نأ اضيأ دعب الو

 لعج «سنج ريغ نم طقف ةيعونلاب هتافاضإ ىف صتخي و: عاونألا عون نوكي نأ
 ءىث اذهو .اضيأ اعون صاخش الل قصالم وه ثيح نم ىمسو «ةيعونلا مساب ىلوأ
 بسحب عقو ةيمسنلا لوأ ْنأ ىلإ وه ىليم رثكأ ناك نإ و « هليصحت ىنكع سيل
 ةسملا دحأ وه ىذلا عونلا نأ لع نأ انيلع بحي هنكل «فياضملا عونلا رابتعا

 ةمسقلا جرخت نأ نكمي دق هنإ : لوقنف « عون نيينعملا ىأب وه «ىلوألا ةمسقلا ىف

 ىكلا ظفللا نإ : لبق اذإ هنإف « رخآلا نود امهنم دحاو لك لوانتبهجو ىلعةسمخلا

 نوكي نأامإ ةيهاملاب لوقملاو؛« نوكيال وأ ةيهاملاب الوقم نوكي نأ امإ «ىناذلا

 ناك « عونلا نود ددعلاب نيفلتخمل وأ « عونلاب نيفلت# ةكرتشملا ةيهامللاب الوقم

 رابتعا عيضيف «صاخشأالل قصالملا عونلاو سنحلا لوانتت ةيهاملاب لوقملا ةمسق
 دعب مسقنب لب «للوألا ةمسقلا ىف سنحلاا ىلإ ةفاضالاب نوكي ىذلا ىعملاب عونلا

 .: كلذكوهام ىلإ وه ام باوج ىف عونلاب نيفلتخم نيريثك ىلع لوةم وهام كلذ
 الوةم نوكيام ىلإ و «طقف اسنج ىمسن ىذلا نوكيف «كلذ لثم هيلع لاقي الو

 هده نكل .اعون رابتعالا اذ_هريصيف لوقلا اذه رخآ هيلع لاقي و« نيريثك ىلع

 هذه نم امسق جرخت لب « اقلطم فاضملا ىنعملاب ةيعونلا ةعيبط جرت ال ةمسلا

 رابتعالاب عونلا ةعيبط جرخنو «ةيعون هلو اسنج ناك ام وهو «رابتعالا اذهم ةيعونلا

 نوكيف « معألا ىنعمب عونلا جرخي ثيحب مسقي نأ نكمي دقو .احيحص (ىلاسص الا

 وه ىذلا امإ : عون وه ام نوكي ىتح « ةيناثلا ةمسقلا ىف صاخلا ىنعملاب عونلا

 امإ و « صخأ هلعجي ىذلا ىنعملاب عونلا نوكي نأ هل ضرعي ىذلا عاونألا عون

 ٠ سنحت عون وه ىذلا

 ىمسف : ىمسو (؟) مه « ن « اع سنع : سنج || ع« د هحاضإ : هتافاضإ (؟) 0

 نأ || م لمن : نأ لعن ||ن نم ةطقاس : انيلع || ن فاضملا : فياضملا (0) ه6 ن ء« اء
 الوقم نوكي نأ امإ ( 8) اعةمسقلا ل : ةسم#ا (17) ه عونلا هنأ : عونلا
 هءن « اعاذب : اذه )١4( م « ن « اع عيضيو : ميضيف )٠١( د نم ةطقاس : ةيهاملاب

 ...وهام ( ١ ١م) مدد (6 بىنمي : ىثملاب )١18( مومسق : اممق (06)
 م سنجل ؛ م سنحلا ؛ نء اع « ع ىدحل : سنجحم )٠٠( م نم ةطقاس : نوكي نأ



 ها لغدملا  قطنملا

 همسق: نأ هب تارابتعالا ىلواف  ىلكوه ثيح نم  ىبكلا تمسق اذإ ككل

 بهذي كلانهف « اسحب ىلك وه ىتلا هتاعوضوم ىلإ سايقلاب هل نوكت ةمسق
 عونلا ريصي كلانهو « نان رابتعاب دعب نم لصحي امنإو ؛ معألا ىعملاب ىذلا عونلا

 لاوحأ ىعور لب اذه عارب مل نإ و . صاخلا ىعملاب عونلا وه الوأ هب روعشملا

 مودعلا ىف ةدايزلا لثم « ةياك ىه ثيح نم اهنيب اهف امهضراوعو تايلكلا

 «فاضملا عونلا كل جرخ  تايئزملا دنعال ءضعءب دنع ا,ضعبل ىلا صوصخلاو

 ٠ بيرق نع هدرون ام ىلع

 هيلإ نوكت ىنعم لك ىلع المتشم سيمختلا اذه نوكي نأ بجي سلو
 ماسقأ اهنم تلفتو « ةمات ةمسق اماسقأ مسقنب دق ءىثلا َنإف ؛ ىكلا ةمسق

 قطان ىلإ هتمسق اذإ « ناويحلا ْنإف ؛ ىرخأأ ةمسقب ٌةميلس ىتأت امن ىرخأ هل
 .ةمسق ءادتنا ىلإ جاتحاو « رئاطلاو ءاثملا تلفأو«نيمسق الإ نكي ل « معأو

 لكىلع ل تشن ْنأ بجي ةسمخلا ةمسقلا هذهنإ : لوقنو رسعتن نأ بحي سيلو
 اذه ىلع لحي امنإ هنأ ملعت نأ بحي لب « هتارابتعاو ىككلا ماسقأ نم نوكي ىنعم

 : لوقت نأ ىرحألا لب «عوتلا مما وهو مسا ىف نينبابتم نيمسق كارتشا رسمت

 لاح وه «رخخآ سمأ اهنيب ىلا تابسانملا نم لصح ؛ تلصحت اذإ ةسمحلا هذه نإ

 ةيعون كلذ نوكي ىّتح ؛ معألا دنع وه ام باوج ىف تالوقملا نم صخألا

 تكرت دق كلت نكلو « ةيئزحو ةيصخش اضيأ كلذ لثم ضرعي اكو « صخألا

 فاضملا ىنعملاب عونلل ةجرخم ةمسقلا لصحي نأ انرثآ ْنإف . ابيلإ تافتلا ال ذإ

 ءوهام باوج ىف لوقم امإ ىتاذلا ظفللا ْنِإ : لوقن نأ بجو « معأ وه ىذلا
 لئس اذإ نوكي نأ حلصي ام ءوهام باوج ىف لوقملاب ىنعنو ؛ لوقم ريغ امإ و

 مه وه : ىه (ه) مودر : ود (:) ى نم ةطفاس : ىذلا (*)

 ين هناي 4 يروم معلم الإ لإ (4)
 ىتلص» : تادختن (1) ساوه٠ : ودر ):1١( مه « اع نم ةطقاس : هل )٠١(

 م حلصي : حلصي |ء(١5) اء نم ةطقاس : دق[ | ه «ن « م « اع صخ'الل : صخألا )010
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 لوألا لصفلا  ةيناثلا دلاةملا 0م

 « ىنعملا ىلع مسالا ةلالد ةلوقملا ىلع اهنم عسنلا لدن تسيل اهاندروأ ىتلا ةلثمألا هذهو
 .نأل كلذو ؛ ىنعملا ىلإ هنم لقتنن مث . فرعأ اذه ناكذإ « ىنعملا ىذ ىلع مسالا ةلالد لب

 انهه نم نكل . رهوجلا وهو « ةيفيكوذ وه عش امسا لب ةيفيكلل امسا سيل ضيبأ انلوق
 ضايبلا نم ليختلا دنع فرعأ سايرككو ديرك ضيبألا نإف ؛ ةيفيكلا دوجو ىلع هيبنت

 كلابب ترطخأ اذإف . لقعلا نم رومألا هذهىف انيلإ قبسأ ليختلاو «ةيفيكلا درعوه ىذلا
 ىلع صمألاو ىنعملا ىلع ىنعملا ةلالد ضايبلا ىلع اذه كلد « ضايب اذ ائيش ناكف « ضيألا

 اذ ائيش ىه ةيكلا تسيل كلذكو . ضايبلا لب « ضيبألا ىه تسيل ةلوقملاف . ىمألا
 . قاوبلا ىف لالا كلذكو . نيءارذلا سفن لب « نيءارذ

 صمأ ىلع لدن الو ؛ مسالا ةلالد طقف تاذ ىلع لدن رهار4لا ىلع لدن ىلا ظافلألاف

 اذه نإف « ضايب تلق اذإ امأو . ىنعملا ةلالد الو مالا هلالد « تاذلا هذه هيلإ بسنت

 عمسل م" كنأ كلذو ؛ رخآآ ىنعم ىلع كلديو مسالا ةلالد ضايبلا ىنعم ىلع كلدي ظفللا

 وه رخآ ائيش لابلاب رطخت نأ ىلإ سعألا رثك| ىف كنهذ كب ردابي « مهفتو ضايبلا ظفل
 هيلع لديام ىه عسنلا تالوقملاف . ةعسنلا نم دحاو لك ىف لاحلا كلذكو . ضيبألا

 نوكلاو « ماهتإلاو داجنإلا كلوقك « ناكملا ىف نوكلاو ةوبألاو ددعلاو رادقملاو ضايبلا

 لديام اضيأو « سولحلاو مايقلا كلوقك عضولاو « ةثادحلاو ةقاتءلا كلوقك « نامزلا ىف

 : عطقن_ مادام عاطقنالك هلوبقو 4 عطقلاك لعفلا رودصو ( حلسلا هيلع

 سنج ىلإ اهلك دنتست نأ نكمي له هنأ اهنم . ةريثك ةرشملا هذه سأ ىف ثحابملاو
 نأ نكمي لهف « اهيف كلذ نكمي ل نإ هنأ اهنمو ؟ امل سنج دوجوملا نأ نظ اك« دحاو

 )١( ن اذإ : ذإ|| ىع م نم ةطقاس : ىنمملاىذ لع مسالا ( ؟ ) || ى م نم ةطقام : ىنعملا لع ||
 ىف (©) || نطقلا نمي :سايرك ( 4) ||» سيلو: سيل (5) || ىء د « عامتم : هنم : ١ن ||

  600||ه لوط ل : سه م( || ب ءىث : انيش 00 || ىالاد : ةهلالد ||ع ناكو :ناكف

 )( ظافلألاو : ظافلألاف ١ ى نم ةطقام : الو || ى« د « مرهوملا : رهاوحلا|| | 1)١١(هذه:هذا
 ىثادحلا 6« اع ثدحلا : ةئادحلا )62( || اس ناكملاو : ناكملا ىف 4( || م6 اع6ع عد ||

 س « نر دوعقلا : سرلملا || اع نم ةطقاس : مايقلا كلوقك مخذولار || )١6 -١١( هه عضولاو

 ىع م كلدي : لدي (16) || ىحلتلاو سولحلاو مايقلا هبلع كلدي ام اضيأو : حلستلار ||] )١1(الفعل :

 ىأ م « ع « عاطقنالاب : عاطقنالاك || ى« م « ع مطقلاب : عطقلاك || ى م « ع لعفلت ||

 ( 90ن 2ع « د نم ةطقاس :نأ || ىءه ءاع نك :# (18) || ىءه « اعامنأ : هنأ «©

 .عد ا نكي :نكمي || ىءاعاتأ؛ ن نم ةطتاس: هنأ (||ن«دانج: سنج ||ه*«م



 64 تالوقملا  قطنملا

 ءاذه نكمي مل نإ هنأ اهنمو ؟ ةعسنلا معي ادحاو ًاسنج ٍضرَعْلا لعجي و اسنج رهوملا درفي

 ىلع لمتشت له ءذه نأ اهنمو ؟ ةرشع نم لقأو.:نيتنثا نم رثك | ىف عم نأ نكمي لهف
 لخدن ال ىرخنأ رومأ انهه لب « لمتشتال وأ « ءىث اهنم دش الف « تادوجوملا عيمح

 رومأ نوك عم ةرش.لا هذه ىلإ بعشتي فيك دوجوملا نأ اهنمو ؟ تاالوقملا نم ءىش ىف

 ؟ اهنع ةجراخ ىرحأ رومأ نوك ال عم وأ اهنع ةجراخ ىرخأ

 روهشملا نإف ةرماعلا هذه ىلإ دوجوملا ةّبسن لاح وهو . لوألا ثحبلا امأ : لوقتف
 قبب ىتح اهنم اهجو اهجو اولطبيف « ةرثكلا ىلإ دحاولا ةمسق هوجو اود نأ هيف رظنلا نم
 لوقم دوجوملا نأ مولعملا نم ذإ ؛ ةدئاف هلك كلذ انديدعت ىف سيلو . هءاقب نورثؤيام
 نولوطي امم ىرخنأ هوجو رياكت ال « لوقملا ريثكت اهيف رثكتي امنإ هنأو « ةرشعلا هذه ىلع

 ىف ءىطاوتملا رثكت رثكتي نأ امإ .: ةثالث هوجو ىلع نوكي لوقملا ريثكتو . مهمالك هب

 . ككشملا رثكت وأ « كارتشالاو هباثنلا لمس ىذلا فرصلا قفتملا رثكت وأ هتاءوضوم

 ؟ ةرطفلا قراف دقف « ةرشعلا هذه ىف ادحاو ىنعم .دوجولل نأ لقعي نأ عنتما نم مث

 رهوحلا نأ دوجولا ىنعم ىف ةرشعلا ذه فالتخا ىلع ليادلا نإ : لاق اذإ اصوصخو
 دوجو ىلإ هدوجو ىف جاتحنال دوجوم رهرهلا نأو © هريغب دوجوم ضرعلاو هتاذب دوجوم
 ءىش ىف نيثيشلا نده كرشأ دقف « كلذ ىلإ هدوجو ىف جات< دوجوم ضرعلاو ءرخآ

 . جات# ريغ وأ جات هنأو هريغب وأ هتاذب هنأب كلذ دعب قرف مث « دوجوملا ظفل وهو

 مث رهوحلاو ضرعلا هيف عمتجي ىنعم ىلع لدب ناك نإ « لمعتسملا دوجوملا ذهف

 قراف ضيكف « عماج ىنعم ىلع لدن مل نإو ؛ عماج ىنعم لصح دقف « دعب نم ناقرتفي

 (هريغب رخخالاو هياذب اهدحأو ءرخالا ىعم ريغ ىنعم امهنم دحاو لكل لب؟رخآلا اهدحأ

 | < هط عابط رحب ليك || عيوب ظانع لي 7 ا[ وع حان(
 لوقملا ريثكت || ن نم ةطفاس : هنأ (ة) || عةبن : ةمسق )070 ||اس ال نوك : نوكال )0(

 || ه« ن « اعرتثكتو « ريثكتو )٠١( || ىأ4 نءهء« اع(« ع« ام « درثكت ال لوقملا رثكت : ريثكت ال

 : دو+ولانأ || س نإ ل : مث )١51( || ن ككشنملا :ككشملا || ع« س « د لمتي :لمش )١١(

 : كرشأ || اع كلذ : رخآ 06( || ع نم ةطقاس : دوحججوم || عناف : نأو (14) || عدوجوملا

 : عمتجي(17١) ||ىامهتي ل : قرف )١5( || ن « د نائيشلا ناذه : نيئيشلا نيذه || نءاع « ع « د كرتشا

 ٠ ن نم ةطفاس : دحاو || م نم ةطقاس : رخآلاو . . . دحاو لكل لب (1و) || ن6نءمء« عع
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 رشع ىداهلا ىلصفلا - ىلوألا ةلاقملا -
 م يمس ميسم همم تاسيس هال . مم مص م امل ١ تاس ملم

 ؛ عونلاب نيفلتخم نيريثك ىلع لاقت ىلا لوصفلاو عونلا نيب اضيأ قرفي دقو
 دقو « صألا هاظ ىف جوزلا لصف هنإف نبي واستملا مسقنملا لصفلا اذه لائم

 نبي واسنمم امسقنم هدحوجوزلا سيلف ؛ ىمألا ىهاظ ىف مسماو حطسلاو طخلاا ىلع لاقي
 اي واسم ناك «سن1اك وه ىذلا ددعلا ىلإ فيضأ اذإ هنإف ؛ سمألا ىهاظ ىف

 ىنعأ « قطانلاك عونلاب صاخ وه ىذلا لصفلاو عونلا نيب قرفي الو « جوزلل

 وهف كللل لاقي ىذلا امأو . هدحو ناسنإلا اذه نإف « زييملا ةوق أدبم هل ىذلا

 نيطحشتملا ضعبل نكمب دق نكلو ( هيف كلملا ناسنإلا كراشن سيل رخآ ىبعمب

 كلذو « لصفلاو عونلا نيب قرفي اهجو ةه1با هذه نم دحلا اذه نم جرحي نأ
 نيفلتغم نيريثكى ع الإ لاقي ال نأ ىضتقت ىنعملا اذهب عوتلا ةعيبط نأ وه هجولا

 عوبلا نيب م ةصاخلا نيب قرفي و « اقلطم اقيرفت هنيب و لصفلا نيب قرفي “وه ام

 قباطم ققحم نقئم مسرلا !ذهف .وهام باوج ىف احل لخدمال ةصاخلا ّنإف ؛ اضيأ

 عونلا موسر امأو. عاونألا عون الإ قياطيال ىذلا «عونلا هيلع لاقي ىذلا ىنعلل

 تع تملا اهلا : مهوق اهدحأ : نار مهدنع كلذف ةف اضإلا هيف ىذلا ىنعملاب

 رظنن نأ بجيف . وهام قي رط نم سنجلا| هيلع لاقي ىذلا هنإ : يىناثلاو « سنحلا

 نأ « الخ هنم صخأ نوكي ام سنا تحن بترملاب ىبع نإهنإ :لوقنف هلاح ىف

 لصفلاو عونلاو صخشلا ْنإف « هتحت وه (## هيلع لمي ام ضعب لعهلمح نوكي

 ى نم ةطقاس : هنإف || س نييواسمي : نييواسملاب )١( هدهيبالل : قرفي(١)

 م ن٠ ةطقاس : جوزلا سيظ ... هاف ىف (م" ل ») ى نم ةطقاس : ألا ىهاذ ىف
 ظ ه(«م(6 س ناسإلا : ناسإلل 5( ىءع هع اع نكلو : هنإف (+)

 دلال :دحلا (8) مة د نيطخستملا : نيطحشتملا || س « ب هنكلو : نكلو (7)

 : لصفلا نيب ...ىضتقت ال ٠١ -١١( ) ه قرف : قرفي || ه «©« م هجو ؛ اع هجوب : اهجو || اع

 ةطق اس : نيب || ه © م « س ةماخلا نيب و هن, : عونلا نيب و ةد احلا نيب 011( م نم ةطق أس

 د نم ةطقاس : عاونألا )*١( م اضيأ عونلا نيب و ةصاخلا نيب نإف ل- : اض.أ(8١) اع نم

 ض نإ : يأ || س نم ةطقاس : نإ 5( م 2 اع هلوق : موف 14(

 .٠ ندءاعام : امم || ن نم ةطق اس : نوكي )1١10(



 5 لخدملا - قطنملا

 «صخشلا نود هدحو الك ناكام كلذب ىنع ْنإ و «هيف اهعيم كرتشت ةصاخلاو

 ةصاخناو عونلاو ٌلصفلا نإف كلذ عموب ظفا أ ىضتنقم نع جراخ وه ام ىنع دقف

 قصالمو صخأ وه ام هب ىنع لب « اذه بترملاب نسب ملْنِإ و . هيف كرتشت
 ةصاخلا لخدو صخشلا جير « ةيترملا ىف هولتب ام وهو «!.هنيب ءىث طسوتاال

 لب « طقف مومعلا بيترت ىف سيل اقصالم ناك ام بترملاب ىنع ْنِإ و ؛ لصفلاو
 اصاخ ن وكي. ام بترملاب ىعنإ وب لصفلا ل>دو ةصاخلا جرخ « اضيرأ ىنعملا بينرت ىف

 مسرلا اده صتخا (هانعم ىف انمضم هقوف ام نوكي ام ىنعأ « هتعيبط ىف الوخدم

 ءىش وه لب « ةصامللا الو لصفلا ةعيبط ىف الخاد سيل سنحلاا َنإف ؛ عونلاب

 «هنم ديال ىذلا مزاللا سهألا ةبسن امهملإ هتبسنو « امهف الخاد سيل اهل عوضوملاك
 ىلع لدتسيل «بترملا#ةظفل نكل ٠ تماع ام ىلع« هولا ىف لخادلا ةبسن سيل

 بسحب الو « لوألا عضولا بسحب ال « تاطارتشالا هذه لكب ددحلا ىنعملا اذه

 بترم : ليق اذإ هنأ ةعانصلا هذه لهأ بتك نم عضوم ى ركذي سيلف « لقنلا
 . ىنعملا اذه ىنع « اذك تحت

 نإ وه ام قيرط نم هسنج هيلع لاقي ىذلا هنأ وهو « ىناثلا مسرلا امأو

 ىدألا هنأ هيلع دازي نأ بجيف نحن هانققح ام وه ام قيرط نم لوقملاب ىنع

 هسنج هيلع لاقي ىذلا وه :لاةب وأ ءوه ام قيرط نم هسنج هريغ ىلعو هيلع لاقي

 هيلع لاقيال لصففلا َّنإف ؛ عونال اصاخ اذه نوكيف « ةكرشلاب وه ام قيرط نم
 مث الف صخشلا امأو. ضرعلاو ةصاخلا كلذكو « ةتبلأ وه ام قيرط نم سنحلا

 لصفلا نيبو هنيب نوكيف « هنونعي ام كلذب ىنع نإ امأو . سنحلا هتيهام
 هاضيأل : صخشلا||ه نيبو : وهو (4) ىعءه نإف٠ موا ف ناو )010(
 م « اع تحرخ : جرخ || ىىء م ءاعأعىقر: ىف )١5( اع اقصالتم : اقدالم (ه)

 م صتخاف : صتخا || اع: هقوف ام||ن هتيهامل اموقم ىأ + : الوخدم (07)
 مه © اعتسيل : سيل || اعبترتلا : بترلا )٠١( نسيلو : سيل (9)

 :هذه (١١؟) اع نم ةطقاس : لوألا || اع لكف : لكب || « اعررملا : ددحملا )١١(

 بجيف ظفألا اذه : ىدملا ... بتم )1-١5( اع لاق : ليق || ى« ع« د نم ةطقاس

 . موه : اموه )١١( نم ىنعأ :ىنع )١16( عونا اذه هنن مهفيذأ



 لوألا لصفلا  ةيتاثلا' ةلاقملا و

 زو#<و هبجوت ال ةيهاسملا نوكت ام امأو . هايإ ةيضتقمو هل ةبجوم ةيهاملا نوكت لب
 ىتلا ىناعملا نم نوكي امنإ سنحلاو .ةيهاأل اموقم سيلف هديفي جراخ ءىث نم نوكي نأ

 ةيهاملا قحاي صأف دوجولا امأو . ةيهام ةّيهأملاو ىنعم ىنعملا هب ريصي امم لكشلا هبشت

 . نهذلا ىف ةراتو نايعألا ىف ةرات

 اهيلع عقي ناك ول هنأ نابو ؛ ؤطاوتلاب ةرشعلا ىلع عقي سيل دوجوملا مسا نأ ناب دقف

 ليق دقو . سنجي سيل نذإ دوجولاف ؛ ةيهالل ةموقملا رومألا نم نكي مل « ؤطاوتلاب
 اسنج ناك ول هنأ سذجب سيل دوجوملا نأ ىلع ليادلا نم نإ : ةروهشملا ةبوجألا ىف

 لصفلا نوكي نأ بجو ادوجوم ناك نإف ؛ دوجوم ريغ امإو ادوجوم امإ هلصف ناكل

 اذهو ؟ لصفي ضيكف دوجوم ريغ ناك نإو ؛ سنجل هيلع ىل# ذإ ؛ عونلا ناكم

 كلذ عم ىهو ؛ رهاوج رهاوجلا لوصف نإف ©« بابلا اذه ىف نغم سيل جاجتحالا

 + .قطنملا ةرءوو ال اه ئوعأ ةفاتملا ىهن اذه ق ةزوصلا ةنقك انآو لوقت

 نم اريثك نإ لاقيف « دوجوملا نع ةيسنحللا بلس نم هانلف ام ىلع ككشتي دقو
 لصفنملاو ؛ لصتملاو لصفنملا ىلع ملاك ةرخاتمو ةمدقتم عاونأ ىلع عقي دق سانجألا

 ددعلا لب « ددعلا طسوتي مكلا نإف اضيأو ؛ هل ضرعي دقف كلذ عمو ؛ لصتملا نم مدقأ
 رهوملا عقي اكو ءرخأتلاو مدقتلا ىف ةفلتخم هذهو ؛ ةعبرألاو ةئالثلاو نينثالا ىلع عقي هسفن

 نأ ىلوألا نكل . بكرملاو طيسبلا ىلع عقي اكو ©« ىناشلا رهوجلاو لوألا رهوملاا ىلع

 : عضوملا اذه دعب نم كشلا اذه ىلع راكتن

 نإ ||اص نم : ىف (7“) || ى؟ ع نم ةطفاس :اهط (ه) 1| د نوكت : نوكت ام )١(

 || ىءو« أاعرهن : ىهف(١١) || اسريغو : ريغ ام[ و( || ىهنأ+ : دوحوملا ||ه نأ نم : نم

 « ع حم ككشتم ل :ككشش )١١( || ه امم هتاق : امم || اص ةعانص ؛ ىع اع« م ةعانم ىف : ةعاصل

 هلاف ل : مسلك (10) || ىأ ه(© علوهف :لاتيف || ندوجولا : دوجوملا || ىفه

 ء نس نم ةطقاس : ددعلا لب(4١) || ه 6 عدت هنا ؛ ى« عب عقب



 7 تالوقملا'- قطنملا

 ىناشلا لصفلا
 عر لص

 كلذ ىف ليق ام بقعتو ةعسنلل سنجب سيل ضرعلا نأ ف

 دح نإ :ملوق اهنم ةروهشم لاوقأ ةعسنلا هذهل هتيسنج عنم ىف ليق دقف ضرملا امأو

 سمأ : موق اهنم ةلئسأب هحيحصت نولواحيو ( ايقيقح الوانت ةعسنلا لوانتي ال ضرعلا

 ادوجوموه نوكي نأ ليحتسمو ؛ةريثك هتاعوضومو دحاو ىمأ امهنم دحاو لك لؤأ ماعو

 دوجوم هنأ ىلع ةرياك تاعوضوم ىف نوكي نا ددعلاب دحاولا ضرعلا نإف ؛ اهعيمح ىف

 . ضرع وهو عوضوم ىف كلذ نم ءىش سيل نذإف ؟ اهنم دحاو لك ىف

 نإف « نامزلا ىف نوكلا وهو : ىم ىنعم لوأ ماعو سمأب ىع نإ هناف ؛ ةفازخخ هذهو

 نوك سيل هنإف ؛ هنامز ىف هريغ نود اهب وه ةصاخ ةبسن هل تاعوضوملا نم دحاو لك

 نإو ؛ ددعلاب دحاو نينوكلا نأ ىلع « نامزلا كلذ ىف ورمع نوك هنيعب وه هنامز ىف ديز

 وهو « اهددع نامزلا ىتلا ةكرحلا هيف ىذلا عوضوملا ىف نامزلا نإف « هسفن نامزلا هب ىع

 ةنمزألا نم نامز مهدنع نوكيو « موق دنع ةريثك تاعوضومو «موق دنع دحاو عوضوم

 . دحاو نامز ىف ان لاقيف « ءايشألا هب ريتعت ىذلا وهو امدقتم

 رابتعالانأ الإ ب صاخ نامز ءالؤه دنعاهنم دحاو لكلف ةكرحتملا ءايشألا قيرافت امأو

 دحاولا تباثلا نامزلاب الإ سيل ددعلاب دحاو نامز ىف اذكو اذكنإ سانلا لوق ىف ,هدنع
 ذخأملا اذه نأ ىلإ لب « حيد هريغوأ بهذملا اذه نأ ىلإ ريشأ تساو . لزألا

 نإ : اولاق موقو . لطاب « نامزلا لوانتي ال ضرعلا دح نأ هب نيبنيل « جاجتحالا نم

 نم لطابلاو حيحصلا ةفرعم امأن . رهوج هنإ : اولاق كانهف ؛ عوضومب قلعتي ال نامزلا
 . نييعيبطلا ةعانص ىفف بهاذملا هذه

 ءهاع « عب مي كلذ نم :انم |اعىق ل- :ىف (4) || ىدهنأو ضرعلا : ضرملا نأ ()
 || ه نم ةطلاس : ره || اع تاعوضوم ا : هتاعوذوم || ب لباق : لوأ )3( || ى ه نإ : ملرت || ى

 || مسيق : سيلهن5 )٠١( || ىءم«سره:ءذه (59) (||هءنءاسنأ:ن (9)
 . اعسهلو : سهل )١5( اع مدقم ؛ عامدقم : امدقتمم )١4(



١6 

 « ىناعملا هذه نم دحاو دحاول امسا عونلا مسا لعج اذإو .٠ ةفلتخم تاموهفم ىهف

 فاش تاوووفا دوس 14 مسالا كارتشاب ةثالثلا هذه ىلع الوقم نوكي

 « هل ادح دحاولا كلذل ىذلا ٌلوقلا كلذ ناك « طقف اهنم دحاول مسا لعج نإ

 تحن نأ مو .هل ةمزال ةمالع لب مسالا موهفم وه سيل امسررخألا ىذلا لوقلاو

 بتاكلا لثم  عاونأب تسيل تناك نإ و - ةيلك تاعوضوم عاونألا عون

 سانجألا ساج قوف نوكي نأ دعبب ال كلذكف « ناسنإلا تحن ىرتلاو حالملاو

 سانجأ نم سانجأ اههف كرتشت دق ةمزال ناعم لب « سانجأب تسيل تالومم

 مث ةيلاع سانجأ ةدع ىلع لمن رومأكو « ةيضرعلاو دوجولاك « سانجألا

 . دعب امل نطفتس

 «ةميقتسم ريغ اهنإف « ناسنإلا تغلب و ىهوجل تدروأ ىتلا ةمسقلا هذه امأو

 « سفتلا اذ مسحلا نأ كلذو ؛ دوصقملا ضرغلا مهفت ىف ةراض ريغ تناك نإ و

 ملف « مسالا كارتشاب الإ ةكنالملا لوانآب مل « تاناويحلا عم تابنلا لوانت اذإ

 ناسنإلل قطان ىلبق اذإ كلذكو ؛ ةكتالملا هيف لخدت اسنج سفنلا وذ مسحلا نكي

 ريغ ناسنإلل مُوَُم لصف وهىذلا قطانلاو؛ مالا كارتشاب الإ نكيمل « كلَذلو

 ناسفإلل اساج قطانلا ىلا نكي مل «كلذك فاكاذإ و ؛ ةكئالملا لع لوقم

 ناك اذإف ؛ تاناورحلاو ةكئالملاو تابنلل اسنج سفتلا وذ مسحلا الو« ةكتالملاو

 ناسنإ ريغو ناسنإ ىلإ قطانلا ناورحلا مسقي الصف تيملا لاخدإ نكي ملءكلذك

 . هيلإ اجاتحم
 ى هجولا : دحاولا || ن « اعلوقلا ل : كلذل (0) هوهف: ىهف )١(

 : ص انحأ ن٠ || نء اع هيف : امف (7) اع نم ل : نوكي || ن كلذكو : كلذكف 1(

 مكارتشالاب : كارتشاب )١4( عةدحولاو لس : ةيضرعلاو (م) د نم
 « يمسقني : مسقب 0117(



 56ه لخدملا - قطنملا

 ارشع ىناثلا لصفلا]
 قطنملاو ىلقعلاو ىعيبطلا ف لصف (بي)

 ةسمللا ىناعملا هذه نم ةرثكلا دعب و ةرثكلا ىفو ةرثكلا لبق امو

 («ىعيبط وه ام اهنم َنِإ : لاقي نأ ةسملا هذه مهفت ىف ةداعلا ترحب دق هنإ

 لبق وه ام اهنم نإ : ليق امب رو ؛ ىلقع وه ام اهنمو « ىطنم وه ام اهنمو

 نأب ةداعلا ترحب و . ةرثكلا دعب وه ام اهنمو « ةرثكلا ىف وه ام اهنمو « ةرثكلا

 ناكّنإ و  عونلاو سنحلا ىمأ نع ثحبلاب الصتم كلذ نع ثحبلا لعيب
 نم دحاو نك نإ : فلس نمب نيهيشتم لوقتف - سما تايلكلل اماع كلذ

 سنج هنأ ىفو « ءىث هسفن ىف وه « ةسملا هذه ىدحإل :هلثمأ ىنأت ىلا رومألا

 سنحلا نم كلذ لاثم لعجنلو؛ ءىش ماع ضرع وأ ةصاخ وأ لصف وأ عون وأ

 وأ نايعألا ىف ادوجوم ناك ءاوس « ىنعم هسفن ىف ناولا نإ : لوقنف
 اماع هسفن ىف ناكولو ؛ صاخ الو ماعب هسفن ىف سيلو « سفنلا ىف ارّوِصْتِم

 ناو زك الا بضول « ةياغا دج نتاوي اهنا جب ةياوتإلا كنك ب
  ناويح هنأل - ناويحلا فاكولو ؛ اماع ناويح لك ناك لب « ىصخت

 ىذلا صخشلا كلذءادحاو ًاصخش الإ نوكي نأ زوجي ناك (ىل « اضيأ ايصخش

 ناويحلا لب « اناويح رخآ صخش نوكي نأ زوجي ال ناكو « ةيناودحلا هيضتقت

 نإ هك ال اا ريسررمت سعر اباوع نسال ف اورد ونا هيبقى
 ىنعم هعم روصت دقف « كلذ ريغو صاخو ماع هنآ ةنيسوومعت نإف ؛طقف اناويح

 اراثم اصخش ريصت ال ةيناويحلا ْنإف ؛ ةيناوي#ل ضرعي ناويح هنأ ىلع دئاز
 ...انمنإ (هس4) -عنم ةظتاس : ةسملا ... نم || ىءاععيو : ديو (0)
 : عونلاو (0) نء«مءاع « د « ب ايلقع امو « ايقطنم ابثمو « ايعيط ام نإ: لقعوه
 ص( بوهو :وه||ع نم ةطقاس:ىدحإل (4) س تايلكلاف :تايلكلل (4) نن. ةطقاس

 س « د نم ةطقاس : ناك || هتاناويحلا : ناويحلا 01(

 س نم ةطقاس : اراشم )١169( ه كلذف : كلذ || ع اصخم : ايصخت )١١(

١ 



 ثلاثلا لصفلا  ةيئاثلا ةلاقملا 3

 ةفسافلا ةعانص ىف هيلع نهربي ىتح عوضوم ىلإ ةجاتمم اهنأ ىردي الف ابنم ريثك ىف كش مث
 دوجوملا.ةبسن هذهىلإ ضرغلا ةبسنف . مهاوج رومألا هذه اولعج اموفنإ ىتحو ؛ ىلوألا

 ًامّوقم سيل دوجوملا نأ كو . ةيهاملا ىف الخاد سيل ثيح نم ةرشعلا تايهام ىلإ

 دح ىف دجوي ال كلذلف © ةئسنلا ةيهامل ةموقم تسيل ةيضرعلا كلذك « ةرشعلا هذه ةيهام

 . ضم هنأ اهنم هءىث

 ثلاثلا لصفلا
 (ج) لصف

 ةلخادم وأ اناصقن اهيف بجوأ نم لاوقأ بمعت ىف

 تاللوقم ىف اهورصحم نأو ضعب ىف الخاد هذه ضعب اولمجي نأ اوفلكت نيذلا امأو

 لعجو ؛ةفيكلاو فاضملاو ةيكلاو ىهوملا : امب رأ تالوقملالمج نم مهنف « ادع لقأ
 ذإ ؛ سماخ سنج ىف تسلا عمج نم مهنمو . ةبوسنم اهلك اهنأل. ؛ ىقاوبلا معي فاضملا
 اذه نالطب و . ائيش ةيفيكلا نم ذخأت ىلا فارطألا سماخلاو لاق مث ؛ ةمب رألا دع
 اهنا كل حضتي هنإف ؛ اهصاوخو هذه موسر كملعن ثيح كل رهظي هسناجي امو بهذملا

 نأ ةيفيكلا فلاخت (بنم ةيكلا نأ ىلع ليلدلا نإ : اهنيابت ىف لبق ىذلا سيلو . ةنيابتم

 ةيفيكلل ةفلا ةيكلاف ٠ سكعلاب و ؟ هتيفيك تفعضو همجحو هتيك تداز امبر مسجلا
 تصقتناف تداز ام ةيك نإ : لوقي ةيكلاو ةيفيكلا فلام لس ال نم نإف ؟ ائيش

 ناذه فاتخا اذإ سيلو ؛ ىرحإ ام ةيفيك تصقتناف تداز ام ةيفيك وأ ؛ ىرحأ ام ةيك
- 

 ||ه «©ن 2 دىتح : ىتحو || اس نم ةطقاس : ىلوألا )١(  ||اع كيال : كي )١(

 هل :نم (8) |||ى «اعهذه + ؛متاهامل : ةهامل (4)  ([|ى دوحجولا : دوحوملا

 ||اسلاق :لعج )٠١( [|اساورصحي : اهورصحي ||اعةلضاد :الخاد (4) 22| مثيح
 : سماخ || ه ةتسلا عيحب لمج :تلا محب || مهنأل : اهنأل )١١( || ىع اع« اس عب رأ : اهب رأ

 :امصاوخ )١( |م سماخلااولاق: سماحخلاولاق )١١( [||ه 6 م« اساذإ : ذإ || عدحاو

 || د نم ةطقاس : هتيفيك )١١( || ى« اع نم ةطقاص ؛ ن « ماهتاف : هاف || م هماوع

 ٠ م ةيك تصقتلاف : ةفيك تصفتلاف 6 || ه ةيفيك تمقتنا : ةيك تمقتا ()»7*؟-55)



 5 تالوقملا - قطنملا

 ءاعم عمتج ال ىتلا دادضألا نإف ؛ ةدحاو ةلوقم ىف الخدي نأ عنتمب امهيلإ ترشأ ناذللا

 امهفالتخا بجوي الو ؛ دحاو بيرق سذج ىف لب « ةلوقم ىف عمتجم دق ©« بقاعتت لب
 ركذ ام نيب رفانتلا نم دشأ اهنيب ىذلا رفانتلا اذه نأ لعت تنأو . ةلوقملا ىف امهنيابت غلابلا

 نأ ملعتخ « امل مضونس ىتلا موسرلا نم هذه نيب لوصفلا ةفرعم ىف لؤعملا نكلو ؟ افااس

 . ضعب يف لخأد ريغ أبضعب

 «قاوإلا ىلع لمت فاضملا نأ نظ نك « ةلمح ىف لخدت له (بنم ةدع نأ امأو
 ىلع لي ال قيقحلا فاضملا نأ فاضملا باب ىف كل ققحت نأ ن٠ كلذ نالطب نيبنسف
 اهنم دحاو لك ىف دجوي ى_1ركلو ؛ سنحلا لمح ىرخنألا تالوقملا نم ءىث

 فاضملا ريصي نأ ريغ نم « هيلإ افاضم (#مب ريصي ءىث ىلإ ةبسن هل نوكيف هل ضرعي نأ

 « ءىث عم وأ ءىش ىف هنأو « ائيش هل نأ ببس « ريصي ال ءىثلا نأ كفرعنو « هل اسنج

 هتيهام نوكت نأ هل ضرميف ؛ كلذ هل ثيح نم « كلذ دعب هذخأت نأب لب « هيلإ افاضم

 وه ىلا هتبست ود رادلا ىف ديز نوك نإف ؛ هريغ ىلإ سايقلاب ةلوقم رابتعالا اذه ةهج نم

 . ًانيأ لب ةفاضإ تسيل ةبسنلا هذهو . نبأ اهب

 « نيأ وذ وه ثيح نم هل ضرعي نيألاب فوصوملا تدجو ريركتلا تربتعا اذإ مث

 نم ال ؛ واح كلذو ىوحم وه ثيح نم « هيف وه ام ىلإ شايقلاب ةيهاملا لوقم ريصيي نأ

 ؛ ةفاضإلا هل تضرع دق هتدجو « هي واح ىو هنأ ثيح نم لب « طقف نيأ وه ثيح

 « ضيب'الل ىأ « ضايبلا ىذل هنأ ثيح نمو ؛ ءىش ضايب وه ثيح نم هنإف ضايبلاك
 .ضيباالا هنأ ةيهام لب «ضايب هنأ هتيهامال « ضايبلا ىذ ىلإ سايقلاب ةلوقم هتيهام نإف

 مياتلا : غلإلا (؟) | ن « اس « ب اهنالتخا : امهفالتخا || ن « م « ب بقاعتتو : بقاعت' له )١(

 || ا « اس نم ةطقاس : افلام ك ذ ام نيب(4 -م) || ه امهتي, : اهب, || ب ابنيابت : امهيابت ||اس
 نم (7) ||ه ءاساتم لل : ةلخ (5) || نم ةطقاس : ال || عموسرلا : موسرلا نم ( 4 )

 ||ن نم ةطقاس : ءىغ عم مآ() || اع « ع نم ةطقاس : هل نوكيف (و) | ى نأوهو : نأ

 ةبس : هتيض || نوهو ؟ ىء اع© عىه : وه || ى ع ن6 م« دراتعالا : رابتعالا اذه )١0(
 || ىءو« نء اع © درركتلا :ري كنا )١4( || ب سيل: تيا || ه نيأ وذ : نيأ )١١( ىك م ء اص «س

 : هتدجو || نءد هيواحو : هيواح || س ©« ب ىوحم وه هنأ : ىو وه هنأ )١1١( || ه ةلوقم : لوقم 6(

 2 0 6 ع نم ةطقام : هنا || ى « ع ضاييلاكو : ضايبلاك )١107( || اع « ع هتدجرو ؟ ىوهدجو

 ٠ م ةيعام ال ؛ ن ةيعام ىف ال « د ةيهام. ال : «يهام ال || اس نم ةطقاس : ةلوقم (١ه) || ى ع« ن



 رشع ىناثلا لصفلا  ىلوألا ةلاقملا 1

 0 2 و :

 لمج الف ناوي هنأ ةهج نم  ناويحلا عون وه ىذلا ناسنإلا نأل كلذو

 ؛ ادح الو امسا ال « ةيسنحلا نم ةيئاوولل ضرع ام ةيناويحلا عم هيلع
 مساب ال « هيلع ةيناويحلا لمح ةهج نم « اسنج ريصي نأ بحي ال ناسنإلا َنِف

 ؛ دحو مساب هيلع ةيناويحلا لمح ةهج نم « اممج ريصي نأ بحي اك « دحب الو ,

 «هقوفىذلا هسنج ةعيبط ةهج نم ال« هل كلذف ءاسنج عاونألا نا

 هدحو همس هتحتام ىطعي هنإف ىعيبطلا سنحلاا امأو. هتحن ىلا رومألا ةهج نم لب

 ناويح « ناويحلا الثم وه ىذلا سنحللا ثيح نم ىأ « ةعيبط وه ثيح نم

 انحريص نأ رويس اذإ حلصي ىنعم ىأ « ىعيبط سنج وه ثيح نمال

 :.اولاق اذإ ةلخلاب و. هت ا اذه يدك ينل ةلإفا 6 :كللذك رند قيم نم

 قع ب لو اضنأ" |ذوق مو دسو دعا هنت ام لني بألا نيك[ ل[

 اضيأ طعي مل ا" ىعيبط سنج وه ثيح نم ىطعي سيل هنألع ضرعلاب ىلع هنإف
 نوكي أل ةعوضوملا ةعيبطلا مهبطعي امنإ نكلو « قطنم سنج وه ثيح نم
 تسيل ام ايمبط اسنج تسيل اضيأ اهسفنب ةعيبطلا هذهو  ايعيبط اسنج

 ةعيبطلا درحم الإ ىعيبطلا سنحلاب ىنعن ال نأ الإ مهللا « ايقطنم اسنج
 : لاقي نأ حلصي ذئنيؤ-« هانينع ام ىعيبطلا سنحلاب ىنعن الو « ةيسن# ةعوضوملا

 اسنج ناويحلا نوكي ال ذئثيحو « هّدحو همسا هتحن ام ىطعي ىعيبطلا سنحلا نإ
 اضيأ هيف لقعلا امأو ؟اذه ميقتسل له هنأ رظنا مث .طقف ناويح هنأل الإ ايعيبط

 ىرخألاو . ىعيبطلا مك لقعلا ىف كلذ عيمج ادراج راد واو

 « ىرخأ ةيلقع ةروصو «ةرا ةيعيبط ةروص ىمسن اهسفن ىف ةيناورحلا نوكم نأ

 ( اجراخ الو لقعلا ىف ال « هوجولا نم هجوب اسنج ةيناورح اهنأ ىف نوكن الو

 : ةيناويحلا || دامسج : انج (#) ١0<سنم ةطقاس : ناسنإلا نإف...هلأ ةهج نم (م1)

 ...ممابال || اع ادحالو امسا : دحب الو مماب ال (4 -+) 2 ه نم ةطقاس : هياع || اع ناويحلا

 :دحو مماب|| ماسنج : مسج || ه « ن « مدح :دحب (4) 22 ع نم ةطقاس : هياع ةيناويجلا
 اعىه:وه (9) اع نم ةطقاس : ىذلا ( 7) اع نم ةطق اس

 د نم ةطقاس : اسنج تسيل اك ... ايعيبط )1١- ١4( م ن٠ ةطقاس : ةعيبطلا )١6(

 ه نم ةطقاس : ذئييح 15( ه سن# ام : سنحلاب ):1١(

 مه «© ع هنع ل : اجراخ 0( م« عمنأ : هنأل )١0(



 4 لخدملا  قطنملا

 « جراخلا ىف امإ و لقعلا ىف امِإ « رابتعا اهب نق اذإ اسنج ريصت امنإ لب

 لوقعملا سنهلاا ةعيبط وه ىذلا ءىشثلا نكل ؛ اعيمج ني رابتعالا ىلإ انرشأ دقو
 « نايعألا ف لصح مث الوأ الوقعم ناك امر هنإف : نيهجو ىلع نوكي دق

 ةيعانصلا رومألا نم ائيش الوأ لقعي نك « ةجراخلا ةرثكلا ف لصحو

 « لقعلا ف روصبي مث نايعألا ىف الصاح ناك (امب رو ؟ اعونصم هلصحي مث

 . ةيلاسنإلا ةروصلا تبثتساو سانلا صاخشأ ىأر نأ هل ضرع نك

 ةدوجوملا ةروصلا لوصحلا امم هجوب ًاببس ةلوقعملا ةروصلا تناك امبر ةلملاب و

 ةروصلل ام هجوب اببس نايعألا ىف ةدوجوملا ةروصلا تناك (امبرو « نايعألا ىف

 . نايعألا ف تلصح دق تناك نأ دعب لقعلا ف تلصح امنإ نوكي ىأ « دلوقعملا

 تاعونصملا ةبسن هكئالملاو هللا ىلإ اهتبسن َنإف ةدوجوملا رومألا عيمج نألو

 ةقيقح نم ةكئالملاو هللا لع ىف وه ام نوكيف « ةعناصلا سفنلا ىلإ اندنع ىلا

 اهنم لوقعم لكو « ةرثكلا لبق ادوجوم ةيعيبطلا رومألا نم كردملاو مولعملا

 لصحيف « ةرثكلا ىف ىذلا دوجولا ىناعملا هذمهل لصحي مث « دحاو ىنعم

 دحاو ءىش نايعألا جراخ ىف سيل ذإ ؛ هوجولا نم هجوب اهمف دحت الو ةرثكلا ىف

 ةرثكلا ىف لوصحلا دعب ىرخأ ةره لصحم مث ؛ طقف قيرفت لب « ماع

 ةمولعم اهنأ ىلعأ « وه ةهج ىأ ىلء ةرثكلا لبق امنوك ّنأ امأو . اندنع ةلوقعم

 اذه انثحب سيلف « ةمئاق لثم اهنأ لع وأ « رثكتت ال وأ ام رثكتت ةدحاو تاذ

 . رخآ ايملع ارظن كلذل َنِإف ©« هب فاوب

 ع ن٠. ةطقاس : سجلا )١( مع ©« ب جراخ نم : جراحلا ىف )١(

وأ +- : الصاح || اع ةعونصم اهلصحي : اعونصم هلصحت (ه)
 ه٠ ٠ م « عال

 مه ٠ م ٠ اع تيئتس اف : تيئتساو || ن ٠ اع ٠ ع نم ةطقاس : نأ هل ضرع (1) هروصتي

 اعهوحجولا نم ءجوب إ- : ةلوقعلا (9) اع نم ةطقا- : امهجوب (8)

 ع لك ثوكي و : لكد || عام + ؛ مةدوجوم :ادوجوم (١؟) مالو :نألو )٠(

 :انحب )١7( عع :.لعأ|| س ةهجو : ةهج )1١( عادحأو : دحاو (10)
 ه كلذب ؟ ن كلذ : كيذل )١١( عى

 روصل ٠

)11( 

١6 



 رع ىلاثلا لصفلا  ىلوألا ةلاقملا 5

 « ضرعلاو ةصاخلاو لصفلاو عونلا ىف كل لاثموه سنحلاا ىف هانلق ام َّنأ اءاو

 اهلبقو هنم ةرثكلا ىفامو « هتيعيبطو هتيقطنمو هتيلقعب ةطاحإلا ليبس كيده

 ةدحاو قوف ىهف «سانجألا سانجأ ةعيبطلا ىف ىه ىلا رومألا نأ ملعاو .اهدعبو

 « عاونألا عاونأ ىه ىلا رومألا امأو . دعب كل حضتيس اك « ةيهانتمو

 .ةيهانتم ريغف اهسفنأ ىف ىه امأو « ةيهانتم ةعيبطلا ىف اهنم تاظفحتسملاف

 « ىهانتت ال « دعب كينأت ىلا « تالوقاا نم ةريثك عاونأ عاونأ َنإف «ةوقلا ىف

 ريغ اهنإف صاخشألا امأو . كلذريغو عضولاو ةيفيكلاو ةيكلا عاونأ عاونأك

 نامز ىف اهنم روصحملا سوسمحلا امأو . رخأتلاو مدقتلاو نوكتلا بسحب ةهانت»

 عونلا ةعيبطب نرتقت نأب اصخش ريصي انإ صخشلاو ؛ ةرورض هأنتف دودحم

 نأ نكمب الو « اهبلإ راشم ةدام احل نيعتتو « ةمزال ريغو ةمزال ةيذرع صاوخ

 ىلإ ةراشإ صألا رخآ (بمف سيلو © تناك م ةلوقعم صاوخ عونلاب نرتقت

 ليوطلا وه ديز : تلق ول كنإف ؛ لقعلا ف صخشلا هب موقتيف صخشتم ىنعم
 كل نيعتب ال هنإف « فاصوألا نم تئش مو « اذكلاو اذكلا ميسولا بتاكلا
 عي ةلمج نم عمتجي ىذلا ىنعملا نوكي نأ زوجي لب « ديز ةيصخش لقعلا ىف

 « ىصخش ىنعم ىلإ ةراشإلاو دوجولا هنيعي امإ لب « دحاو رم رثكأل كلذ

 « فوسليفلا « ليوطلا « نالف تقو ىف دوجوملا « نالف نبا هنإ : لوقت اك

 نوكي و « تافصلا هذه ىف هل كراشم تقولا كلذ ىف نكي مل نأ قفتا نوكي مث

 وحن وحني ىذلا كاردإلاب كلذ نوكي و«قافتالا اذه اضيأ ةفرعملا كل قبس دق

 كلانهف « هتيعب نامزو هنيعب نالف ىلإ راشن ام وحن « سحلا نم هيلإ راش ام
 ٠ هتصخش ىلع الاد لوقلا اذه نوكيو 4 دير ةيصخش ققغ

 عدحاو لوق ىه : ةدحاو قوف ىهف || ن « م « اع ىه : ىهف || عنم ةطقاس : ىه (م)
 ع نم ةطقاس : اهنإف || ع ةيكلاو يللا : ةيفيكلاو ةيكلا (7) مةوقلاب : ةوقلا ف (1)
 || د موقيف : موقتيف || ن صخشم : صخشتم )١( د روسحملا : روصحملا (4)

 عنوكيف : نوكي و )0( س ىلا ل : ةراشإلاو )6( ع ندذلا : للعلا



 لآ لخدملا - قطنملا

 .ةرثك هيف عقت نأ زوجي ال هيلع دئاز سمأ هقحلي مل اف «هدحو عونلا ةعيبط امأو

 ىنعن نأ الإ« مهرثكأ هنظي اك « كارتشالاب اما صخم هنإ ورمعو ديزل انلوق سيلو

 « ماع دحاو ىنعم ىلع لدب وهف « اقلطم صخشلا امأو ؛ هنيعب اصخش صخشلاب

 حصي ال ثيحي هنأ اندرأ لب «ديز هنأ كلذب درت مل «صخش هنإ ديزل انلق اذإ نإ

 لاوحألا نم ةيصخشلاف ؛هريغ هيف هكراشن ىنعملا اذهو ؛ هموهفم ىف ةكرشلا عاقبإ

 .ةيعونلاو ةيسنحلا اطل ضرعت م «ةيعونلاو ةيسنجتل ةعوضوملا عئابطلل ضرعت ىلا
 مسالاب ال« معي ىذلا ناسنإلا صخشش نيبو «عونلا وه ىذلا ناسنإلا نيب قرفلاو

 : انلوقو «قطان ناويح هنأ هانعم «ناسنإلا : انلوق نأ « اضيأ لوقلاب لب « طقف

 ةعيبطلا هذمهل ضرعي ضرع عم ةذوخأم ةعيبطلا هذه وه « ىصخش ناسنإ

 ناورح ىأ « دحاو ناسنإ : انلوقك وهو « اهملإ راشملا ةدالل اهتراقم دنع

 نوكي دق قطانلا ناويحلا ذإ اذه نمرعأ قطانلا ناويحلا نوكيف «صصخم قطان

 « قطان ناورح عونلا نإف «روكذملا دحاولا اذه ىأ « اصخش نوكي دقو « اعون

 دوما تلاع نق مومتلاوب م. قظأت ناوي ىمكفلا نانا ناوبللا نأ ا
 ناويحلا ىذلامومعلاك «ةيئزحللا تاعوضوملا بسحب نوكي ام مومعلا نف : ةماعلا

 ىذلا مومعلاك ةةحاللا تارابتعالا بسحب نوكي دقو « ناسنإلا نم هب معأ

 وهو « ناودلا نمو « اسنج ذوخأم وهو « ناويحلا نم هب معأ ناورحلا

 ةيعونلاو ةيسنحلا تسيلو . اصخش ذوخأم وهو « ناويحلا نمو « اعون ذوخأم
 «ناوملا تحت بيترتلا ف ةدحاو ةجرد املىتلا ةيئزحللا تاعوضوملا نم ةيصخشلاو

 ضرع عم دجوي دق ناسنإلا نأ امو ؛ هصصختو هقحلت تارابتعا ىه لب
 هدحو ناسنإلا هيلع لاقي ام عيمج ىلع لاقتيف « كاحضلا ناسنإلاك ضارعألا نم

 ةدحولا نأل كلذو ؛ ىصخشلا ناسنإلا كلذك « ةعوضوملا تايئزحلا نم

 :لاوحألا || ععاونأ :عاقيإ (ه) عرورمعلو :ورمعو )١( اعاهف: اف )١(
 : نأ )١8(  اععم : دنع )٠١(  اعنمةطقاس : وه (4) س ضارعألا
 « ع نم ةطقاس : هب )١50( اع نأ ل : ىذلا مومملا# )١4( اع نم ةطقاس

 نم ةطقاس : ىه (19) اع ناسإلا : ناويلا 5( مادقض : دقو || ع

 اعةدحاولا : ةدحولا )١( سدتارابتعاب : تارابتعا || اع
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 رششع ثلاثلاو رششع ىناثلا لصفلا  ىلوألا ةلاقملا 2027+

  اهتايهامل ةموقم تسيل اهنأ نيبلسو  ءايشألا مزلت ىلا مزاوللا نم ىه

 ىصخشلاناسنإلا امهنم ثدح «روك ذملا هجولا ىلع ةيناسنإلاب ةدحولا تنرتقا اذإف

 اهل ضراعو ةعيبط عومي هنألاعون كلذل نوكي الو «صخش لك هيف كرتشن ىذلا
 كاحضلا عم ناسنإلا نأ مك « اعاونأ نوكت تسيل هذه لاثمأو ؛ موقم ريغ مزال

 نوكي ال « كلذ ريغو ةحالملا لباق عم لب « نكاسلاو كرحتملا عمو ءاكبلا عمو
 قحاول قحاوللا كلت نوكت قحاول هقحاتف ول ه.يهوج ناسنإلا لب « رخآ اعون

 .لوألا ةفسلفلا ىف هققحتت امه اذهو . ةديدحلا ةيعونلا بجوت ارومأ تسيلو « عونلا

 |رشع ثلاثلا لصفلا |

 ؛ ناث ىنعم ىلعو لوأ ىنعم ىلع نييقطنملا دنع هب لدي همسا ّنإف لصفلا امأو

 ايتن لأ عظرأا ةناك 3إ + خونلا و :ندنللا:ق انيق ا لوس انتهت ىعلو
 لوأ عضو ىلع هنولمعتس مهسفنأ نويقطنملا لب ؛ صاوختا لقنلاو « روهمحلا

 ءىش نع ءىث هب زيي ىنعم لك نومسد اوناك مهنإف لوألا عضولا امأ . لقن ىلعو
 ءىثلا هب زيي ام ىلإ كلذ دعب هولقن مث « الصف - ايلك وأ ناك ايصخش

 ةثالث ءايشأ لع الوقم لصفملا اولعجي نأ مل ناك دقف ءاذه اولعف ذإ و. هتاذ ىف

 ه نكاللارأ : نكالاو (ه0) سةموقتم : ةموقم ||هءايشأالل : ءايشألا (1)
 || نم «اعتسيل : تسياو (7) علب اعون : لبرخآ اعون نوكي ال (5-ه)

 امأو )١١( سنم ةطقاس : ىف || عنم ةطقاس : ةديدحلا !|ن نم ةطقاس : !رومأ

 55 ص ىف «ىدتبملا ى مزح رخآ ؛ ع نم طق اس هب || ع امأف امأو|| م« د نإ : نإف لصفلا

 سنلبا ىف ؛ عوه امأ : ايف || ىنم : ىف || ىءه « نع م امهل. : امهلق ال (11)
 ||* 66 عاذإو : فاد (19) معد © عضوملا : عشرلا (16) عرهامأ ؛ ىءه وه ان
 اعدقو : دّمْف



 نأ لخدملا - قطنملا

 ءىث هب لصفني نأ زوجي ىذلا وه ماعلا لصفلاو . صاخلا صاخ وه ام هنمو

 هب ءىثلا لصفني نرأ زو<و «هنع ريغلا كلذ هب لصفنيف دوعب مث « هريغ نع

 ؛ دوعقلاو مايقلاك ةقرافملا ضراوعلا :كلذ لاثم « نيتقو بسحب هسفن نع

 ىرخأ ةرك مث « دعاقب سيل ورمعو « دعاق هنأب ورمع نع لصفنب دق ادز ْنإف
 ةوقلاب لاصفتالا اذه نوكيف «دعاقب سيل اديز نأ و «دعاق هنأب ورمع هنع لصفنم

 « ادعاق ةرم نوكي نأب : نيتقو ىف هسفن نع لصفنب ديز كلذكو . امهنيب اكرتشم

 ٠ ماعلا لصفلا وه ادهف ؛ دعاقب سيل ةرهو

 عقو اذإ هنإف « تايضرعلا نم مزاللا لودحما وه كلذف صاخلا لصفلا امأو

 لثم « هل اصاخ الاصفنا لازال هنإف « هب لصفنال قرافم ريغ ضرعب لاصفنالا

 هب عقاولا لاصفنالا اذه ْنإف « ةرشبلا ىداب هنأب سرفلا نع ناسنإلا لاصفنا

 نع سرفلا لاصفنا ىرخأ ةسمه هب عقي الو« سرفلا ىلإ سايقلاب ناسنإلل صاخ

 «سرفلل ةفصلا هذه ضرعت نأ ةتبلأ زوجي ال نأ امإ ولخيال هنأل كلذو ب ناسنإلا

 اذه نوكي نأ الإ زجي مل « ةتبلأ هل ضرعت نأ زخي مل ْنإف ؛ زوحي نأ امإو

 مل  زاج ول  سرفلل كلذ الثم ضرعي نأ زاج ْنإ وبامئاق امهنيب لاصفنالا
 لصفي مل « لصف اذإ اذهف ؛ ةكراشم لب ناسنإلا نع لاصفنا هب سرفال نكي

 « هانب رض ىذلا لثملا لثم الصاف لازب الام هنف ؛ رخآلا نود نيئيشلا دحأ الإ

 داوساا لثم ءالصاف لازب ال سيلو «لصف اذإ هلصف صحي ام هنمو«ةصاخلاوهو

 كلذو « داوسلا هقرافي ال ىجنزلا َنإف ؛ رخآ ناسنإ نع ىجيزلا هب لصفني ىذلا
 ثيل ؛ داوسلاب لاصفنا امهنيب نوكي ال ذئنيف- « دوس نأ زوجي ناسنإلا

 . الصف نكي مل صخي مل ثيحو « ىشبحلاب اصاخ ناك الصف داوسلا ناك

 :مزاللا (8) ع نم ةطقاس ؛ ه « م ءاعءىثلا :.ىش || ه ءاع لصفلاف : لصفلاو )١1(

 :زاج ول )١4( ىوأ : امإو ).١( ىةصاخ : صاخ )١١( م « د مزالملا

 س داوسلا : داوسلاب (19) ىء وه « ع نم ةطقاس



 رشع ثلاثلا ىلهفلا - ىلوألا الاقملا /

 « كاذ نع اذه لصفي ةرات هنيعب وه ناك لب « اذه نكي ملف ماعلا امأو

 « صاخلاا نم مسقلا اذهو « ماعلا لصفلاف ؛ اذه نع كاذ لصفي ةراتو

 ىمستف قة لوألا مسقلا امأو . دحاو عون صاخشأ امهب لصفنت نأ حلصير دق

 ؛ ضعب نع اهضعب دحاو عون صاخشأ هب لصفنت ال هنإف صاخلا لصفلا

 ضرعي نأ عنتمب م صاختشألا ضعبل اضراع ناك ولو ؛عونلا ةعيبطل امزال ناك ذإ

 هلمج نم نوكي نأ الإ مهللا « هب لاصفنالا ماود لطبيف « رخأ صاخشأل هلثم

 « ةدالولا ءادتنا ىف سانلل اذ « دوجولأا ءادّنا نم هل ضرعي (مل ضرعب ام

 لصف اذإ ام لصفلا اذه ىف نوكي نأ زوجيف . كلذ دعب ضرعي نأ زوحجيالو
 هدوجو دعب صخشلا كلذ ناك ذإ؛ةتبلأ لصفيال نأ لاحتسا دوجوم صخش نع
 . عونلا صاخش !نيب لصفلا هب عقي ام اضيأ اذه نوكيف « دوجولا ءادتبا هتاف دق

 « عونلل مّوَقملا لصفلا هنإف 2١ صاخلا صاخ هل لاقي ىذلا لصفلا امأو

 همزلب كلذ دعبو « اون همّوَق سنجلا ةعيبطب نررتقا اذإ ىذلا وهو

 دوجولا ىف موقملا سنجلاا ةعيبطل ىناذ وهف ©« هل ضرعي ام هل ضرعي و « همزلي ام

 لصفلا اذهو . ناسنإلا قطنلاك اذهو « امنيعيو اهزرفي و اهررقي وهو « اعون

 هلصحيف سنحلا ةعربط الوأ قلي ىذلا وه هنأب هعم ىلا رومألا رئاس نم لصفني

 اذه اقل امدعب ةماعلا ةعيبطلا كلت قحلت (:إ كلت رئاس نأو « هزرفيو

 اهمزلت امنإ ىهف « اهةخلي ام قوحلو « اهمزلي ام موزلل تدعتساف « اهزرفأو

 ىمسن ىلا ةوقلا َنإف ؛ ناسنإلل قطنلاك اذهو « صصختلا دعب اهقحلتو

 :لصفلاف )١( ى اذكه الصف نكي لف ؛ ه«نءاع «عازكه نكي لف : اذه نكي رف )١(

 ىع«ه « اع ىرخأ : رخأ )0( مه( م < ااعهب : امه 6 ى لصفلاو

 : كلذ (9) م « اع نم : ىف (8) م نم ةطقاس :هلضرعي امل (1)

 م قطملك : قطنلاك || ب اهدرفيو : اهزرذيو )١١6( ه «© ن نم ةطقاس

 ه نم ةطقاس : اذه || ن « اعهررةيو : هزرفير )١7( ن ءاعهلا : هنأ )1١(

 : اهمزلت || ه امتإف : امنإ ىهف||امدعتساو ؛ه«ن «مدعمتساف : تدعتساف )١8(
 ىي « م هقحلتو هم زلت : اهةحلتو اهم زلت )16-١9( ىءهع6« نءم 6 اع« ع همزلت

 م صيصختلا : صصختلا ||ه © ن « اع« عهقحلت : اهقحلت )١9(



 7 لخدملا  قطنملا

 ملعلا لوبقل دعتسا «آقطان ناويحلا ذئنيح راصف ةداملاب تنرتقا (ىل ةقطان اسفن
 كحضيف بجعتب نأل (فيأ دعتساو « ةباّكلاو ةحالفااو ةحالملاك عئانصلاو

 « ناسنإلل ىلا رومأل نم كلذ ريغ لفي و « لجخي و ىبب ْنأو « بئاجعلا نم

 راصف « الوأ نهذلا دنع ةيناورلاب .سررتقا رومألا هذه نم ادحاو نأ سيل

 ةوقلاو ىككلا دادعتسالا لب « اقطان نوكي نأل دادعتسالا ناويه كاذ ببس
 اذهرلعت تنأو.عباوتو اذ عضاور هذهو ءاقطان اهب ىمس ىلا ىه ةيناسنإلا ةلكلا

 تدجو دق مهفلاو زييمتال ةدعتسم ىه ىلوأ ةوق نأ الول هنأ ققتو « لمأت ىندأ

 ىمسن ىلا ىه ةوقلا كلت نأو« ةيئزحلا تادادعتسالا هذه هل تناك مل «ناسنإلل

 هنأ امأو . عونلا ةعيبطل ىتاذلا موقملا لصفلا وه اذهو ءاقطان اهب راصف قطنلا

 ةعيبطب تقحلا ىلا ءايشألا ةلمج نم تسيلف « كلذ ريغ وأ ضِسأ وأ دوسأ
 . اناسنإ ناك نأ هقحلو هل ضرع ائيش هتدرفأف سنجل

 كلت نب و صاخللا صاخ وه ىذلا لصفلا نس لصفلا نأ ققحت نأ بج

 اهنمو «قرافم وهام لوصفلا نم ّنإ : لوقت نأ كل كالذلف . اذه وه لوصفلا

 ٠ ىضرع وه ام اهنمو « ىتاذ وه ام ةقرافملا ريغ هل نمو ؛ قرافم ريغ وه ام
 تتش اه انتو ةييدع يدع ام لولا: ىوزغ اذا: لوقا نا دكاو
 فلاحي ام لكو ءرخآلا نم معأ ريغلاو « ريغ همهوج ىذلا وهرخآلاو « ةيرخآ

 فلاخنا رخآلاب تينع اذإ « رخآ وهف ائيش فلاحي ام لك سيلو « ريغ وهف
 اقرافم ناك ؛ طقف ةيرنغلا هلبق نم نوكي ام لوصفلا #رف . هرهوج ىف

 كاحضلا َنإف ؛ رافظألا ضيرعو كاحضلاك قرافم ريغ وأ « مايقلاو دوعقلاك
 سيلف  كاحضب سيل (ىل افلام هرهوج ىف نوكي نأ بحي ناك نإ و  اضيأ
 ءايناث قل كاحضلالب « ىهوللا ىف فالحلا اذه عقوأ ىذلا وه اك اك هنوك

 : الوأ نهذلا دنع (:) ىع ع الثم ل : ذتيح || ه انارؤا ل : ةداملاب )10(

 م ققحت : ققحم (07) اع نم ةطقاس : اهل || ىضراوع : عضاود )١( اع نم ةطقاس

 ريغ وه )١4( اع ةقرافم ىه : قرافم وه )*١( ى هتريصو ل : هتدرفأف )١١(

 اع ةيضرع ىه : ىضرع وه || اع ةياذ ىه : ىلاذ وه [| اع ةقرافم ريغ ىه : قرافم

 عوه :وهف (١ا) ع ن. ةطقاس : ام لكو || ىلكف : لكو || نرغلاف : رغلاو 15(

 ع كحضذلاك : كاحضلاك || عكلذ : قرافم (19) ه نم ةطقاس : هلق 1م(

 ع” ٠



 رشع كثلاثلا :لصفلا - ىلوألا هلاقملا ان

 هتاذل ىلوالا هبجوف « وه ضرع مث « هنود ىهوملا ىف فالملا مقو نأ ذعب

 فصصوي ام نيب افالخ كاحضلا بجوي ال نأ زوحي ال ْذِإ « طقف فالخلاا وه

 ان هوج فالملا اذه يوك نكلو ؛ هب فصوي ال ام نب و « كاحضلاب

 لصفلاف. قطانلا وهو رخآ ءىش بجوم نم لب «كاحضلا بجوم نم وه سيل

 بسحب « ةيرخ الل بجؤملا فالخل ةيتاذلا ةلعلا وه صاخللا صاخ وه ىذلا

 . رخآلا ظفل لاعتسا ىف ةعانصلا لهأ حالطصا
 ةسملا دحأ وه ىذلا وهو« لصفلا اذهىلع روصقم عضوملا اذهىف اندوصقمو

 باوجىف عونلا ىلع لوقملا درف ا ىنكلا هنأ وهقيقلا همسروب نيرخآلا كنيذنود

 لوقملا هنإ : هل ليق نأ ىلع حاطصا ىذلا وهو « هسنج نم هتاذ ىف وه ءىش ىأ

 لصفلا نإ : مطوق لم ةروهشم موسر هل مث ؛ وه أسأ باوج ىف عونلا ىلع

 ؛ سنحلا ىلع عونلا هب لْضْفي ىذلا هنإ : اضيأو ب سنه او عونلا نيب لصفي ىذلا وه
 لوقملا هنإ : اضيأو ؛ سنحلا ىف فلتخت ال ءايشأ فلتخت هب ىذلا هنإ : اضيأو

 . وه ءىش ىأ باوج ىف عونلاب نيفلتمم ني ريثك ىلع
 : لوقتف اهرمأ نم اندنع مب اهف ضقنلو ءاهققحتناو « موسرلا هذه لمأتنلف

 « لصفلا ىواسن ةدايز موسرلا هذه نم دحاو دحاو لكب قحلأ اذإ هنإ

 ىناذلا ءىشلا نوكيف « ىباذلا وأ ىناذ وأ هتاذل وأ هتاذ ىف لاقي نأ ةدايزلا كلتو

 نإ و - ةصاخلا َنإف « لصفلا وه سنكباو عونلا تاذ نيب هتاذل لصفي ىذلا
 ىذلا هنإ :لاقي نأ بحي كلذكو . ايتاذ اهلصف سيلو « ةيتاذ تسيلف - تلصف

 فلتخت ال ءايشأ فلتخم هب ىذلا هنإ : كلذكو . هتاذ ىف سنها ىلع عونلا هب لضفي

 وه ءىش ىأ باوج ىف اذكنيريثك ىلع لوقملا هنإ : كاذكو .اهتاذن سنملاا ىف

 نمضتت تسيلف -لصفلا تواس نإو - ةمدقتملا ةثالثلا موسرلا نكل .هتاذ ىف

 م نم ةطقاس : رخآلا ... بسحب (5« - ه) علوألا : لوألا )010(

 || ن © م « عرخألا كلت : نيرخآلا كنيذ م( مه( ندحأ : دحأوه 00(

 لث ال : اضيأو 011( ه ام ءىش ىأ : امبأ )00( ه لوةملاو : لوقملا

 ندحاو : دحاو دحاو )١6( عىضقنو : ضقنلو )١4( ىء ه مهلوت

 ى « اع نم ةطقاس : ىناذلا وأ || ى « اع نم ةطقاس : وأ هتاذل وأ هتاذ ىف 15(

 ى اهناذىف ل : فلتخت || س لاقي ل : كلذكو )1١9( م كلذ : تاذ ١0(

 ىي لاقيور : كلذكو || ى نم ةطقاس : اهتاذب )٠١(



 باب لخدملا  قطنملا

 ناك نإو « ديدحتلا متي ٠ ءىثلا كلذب و «سنحلاا لحم لصفلا نم لحي ىذلا ءىثلا

 قسمان ناسإلا 9 لئاق لاق ول م « ةيواسم ةيئاذ ةلالد هطاقسإب نوكي دق

 ىذلاءىثلا كذب نأب م امنإ نكلو ؛ اهاواسو ةيناسنإلا ةعيبط ىلع لد « تئام

 .هعضوم ىف كتاف « اذه فيكو « اذه مل اتأن ؛ ناوولا وهو « سنجلا وه

 ٠ هب اذه قحلي نأ بجيف « ىكلا ود لصفال سنحلاكوه ىذلا ءىثلا اذهو

 ل وآمل و“نيريثك لع لوقم” : لبق ذإ « لكلا هيف ركذ دقف رخآلا مسرلا امأو

 تْؤي مل نإو « سندلاك وه ام مسرب هيف أ دقف لكل مر ند ل

 اهدحأ :تامووفم ةثالث عونلاب نيفلتخحم نيريثك ىلع هلوقل نكل . همساب هيف

 ناموهفمو « هعضوم ىف هحونسو ؛ باَكلا اذه ميدقت دصق نم هل نطفيال ام

 ةريثك اعاونأ لملاب ةلوانتم نوكت لصفلا ةعيبط َنأ امههدحأ « ىهاظلا نم برقأ

 بجوت ىلا ىه لصفلا ةعيبط نأ رخآلاو « لوصفملا دحاولا عونلا ريغ ةلاحم ال
 لوقملا هنإ : لاق هنأك« ضعب دنع اهضعب عونلاب ةفلتخلا ةريثكلا ءايشألا ةينإ

 لوقك « اهنم دحاو دحاو لب « اهتامج ال « وه ءىثش ىأ باوج ىف عاونألا ىلع

 ءاعمسانلا هب برضي هنأ سيل «سانلا هب برضي ىذلا وه فيسلا نإ : لئاقلا
 مهفي نأ نكمأ نإف ٠ مقتسم ريغ ديعب لي وأتل اذهو ؛ سانلا نم دحاو دحاو لب

 اذه نم اذه مهفت رذعت نإ و « لصفلل اقباطم امسر ناك ظفللا اذه نم اذه

 هنم هنومهفي ىذلا هجولا ىلع دحلا اذهف ؛ لوألا هجولا هنم مهفي. امنإ و « ظفللا

 تماع ام اهمزلي سيل - لصف وه امب  لصفلا ةعيبط نأل كلذو ؛ لتخم
 « لوصفلا ضعبل ضرع (امب ر ضراع اذه لب . دحاولا عونلاب صتخت ال نأ
 ضراعب سيلف كلذ عمو ؛ لصفال الصف ال « لصفلا ةعيبطل اضراع اذه نوكيف

 . لتغم اذهف « دودحلا ىف لصفلا ماقم موسرلا ىف موي ىح لوصفلا عيمب معي.
 مديدحتلا مي كلذبو لح :ةيواسم (5؟) دن « م كلذب و : ءىثلا كاذب (1)
 : اذه يمل || ومو + اذهرن(ه) ٠ نا« مكاع# عرف تكور: انهو (4)

 : لع (8) عزم ةطقتاس : هيف () ىءهريخألا : يخآلا (1) م قحلي
 ن مدقم : ميدقت || ن نم ةطقاس : دصق || نهيف : هل (1) >< ىو« ه « ن « اعنم ةطقاس

 : هلأ || م نم ةطقاس : سائلا ... سيل ||ه نم ةطقاس : سيل )١4( هدىلإ : نم )2٠١(
 :اذه )٠١( ملحم : لتخم (١م) هء«نذنإف : نإو )١١( عمىذلا +
 ام ليحم : لتحم || اعاذهر : اذهف (؟١) اع اذه ل-
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 رشع كثلاثلا لصفلا  ىلوألا ةلاقملا أ

 ءىث ىأ باوج ىف لوقم هنإ : كلوق ىف حولي ككشنو ثحب عضوم انهاهو

 مسرلا اذه انمهف نإ اننأ ىلع .تانيابملا ىف ملكتن ام تقو ىلإ هفشك اكَرت « وه

 -4 ؛ امسر مسرلا مت « رخآآ عضوم ىف هحرششت ام ىلعو « (انلوصأ بسح ىلع

 .هايإ نولمعتسملا موقلا همهفيام بسحب مسرلا اذه عضوملا اذه بقعتن امنإ

 ادحاو اعون ةبيرقلا عاونألا نم موةي (إ لصف لك نأ ملت ْنأ بحي اضيأو

 ةبسنو « سنحلا وهو همسقت ام ىلإ ةبسن : ناترس' اهل لوصفلا نإ مث . طقف

 موقي و « ناسنإلا ىلإ ناويحلا مسقي قطانلا َنإف ؛ عونلا وهو هيلإ مست ام ىلإ
 « ايلا اسنج سنحلا ناك نإف . عونال اموقم « سنجل اهسقم نوكيف « ناسنإلا

 ةمسقم لوصف هل تناك «ىلاعلا نود ناك نإ و ؛ ةمسقم لوصف الإ هل نكي مل

 لصفلا ذإباعون هتموقو هسنج تمسق ىلا ىهف ةموقملا لوصفلا امأن . ةموقمو
 . هتحت عونلا موقت الو همسقتى لا ىهف ةمسقملا امأوب سنحلا تحت عونلا ثدُحي

 سنحلاف ؛ هنم صخأ نوكت هتايمقمو ؟ هنم صخأ نوك ال سنحلا تاموقمو

 «موقم لصف هلريخألا عونلاو؛ةموقم لوصف هل سيلو«ةاسقم لوصف هل ىلعألا
 ٠ مسقي ال ام ةموقملا لوصفلا نم سيلو ؛ مسقم لصف هل سيلو

 ةتبلأ كلذ نوكي الو « موقي ال ام سألا ىهاظ ىف ةمسقملا لوصفلا نمو

 هنم ناويحلا نإ : انلق اذإ انإف ؛ الوصف ةقيقحلاب تسيل ىتا ةيبلسلا لوصفلل الإ

 مهللا « قطانلا ءازإب الصحم اعون قطانلا ريغ تبثن ل « قطان ريغ هنمو قطان

 نيب واستمب مسقنم سيل ىذلاك « ادحاواعون قطانب سيلام نوكي نأ قفسنأ الإ

 اسأب ىري ال ناسنإلا نوكي وأ ؛ درفلا وهو دحاو فنص هنإف ؛ ددعلا تحن

 منم ةطقاس : ىف (4) م هء«اءهنكل : اًكل||عبح ل- : ىلعو (؟)

 : موقتالو )١١( م.6اعامنج : هسنج )٠١( 2 اعهموقي : هيإمسقت (10)
 : ىلعألا )١١(  ىعءه«مءأع سنحلاو : سنحلاف )١١( ىوء«ه « اع موقتو

 اعاذإو : اذإ انإف||ه « اعلوصفلا : لوصفلل )١١( اعلرألا



 المنطق  لخدملا ٠4

 لمف ْنإف . ناويحلا نم اعونو « مجعال اسنج قطانلا ريغلا ناوبحلا لعجي نأب

 «مزال سمأ وه لب « لصفب سيل ةقيقحلاب قطانلا ريخ َّنأب هانف ب لعاف اذه
 رابتعا ىلإ سايقلاب ءايش“الل مزاول بولسلا نإف ب بولسلا هذه لاثمأ عيمج كلذكو

 ءانعم«عونلانوكيف « قطانلا رابتعاب لقعي مأ قطانلا ريغ ّناف اهل تسيل ناعم
 نكل ؛هريغ ءىشد فوصوم ريغ نوكي نأ همزلي مثءهتاذ ىف !سسأ « هل ىذلا هلصفو
 « هتاذ ىف ءىشلل نوكي ىذلا ىنعملا ف بلسلا ظفل لاعتسا ىلإ رطضملا رطضا امير

 « همسا ةقيقحلاب باسلا نأ ىلع لدي ال كلذو « لصحم مسا هل نكي مل اذإ

 ريغ تاناويحلا نم نكي ملولف ؛ هيلإ ههجو نع هب لدع هل مزال مسالا لب

 نكي مل مث «ريغلا كلذل الصف هسفن ىف لهاصلا ناكو« لهاصلا الإ ءىث ناسنإلا

 ؛ لصفلا ةلالد لد قطانلا ريغ ناكل «لهاصلا هيىنعو قطانلا ريغ ليقف « ىمسم

 « تاناويحلا عاونأ نم دحاو دحاو لك لصف نم معأ مأ قطانلا ريغو امأف

 كرتشملا قطانلا ريغ لعجي نأ نكمي ىنابثإ لصحم كرتشم دخاو ءىش امل سيلو
 ةموقم ىناعم نوكت ال بولسلاو . قطانلا بلس ىنعم سفن الإ هيلع الاد هيف

 «اهتاوذ ررقت دعب ةيفاضإ مزاولو ضراوع ىهلب «بولس ىه ثيح نم ءايشأالا
 خا نإ . امل اموقم مجعلا هيف كارتشت الصف ةقيقحلاب قطانلا ريغ نوكيالف

 لعجي و « اسنج مث « اعون قطانلاريغلا ناويحلا تبي و « الصف كلذ لعجي نأ

 © اعم سنج ىلإ و ء رخآ عون ىلإ ةدحاو ةلدتعم ةمسق مسقنا دق ناويحلا

 « ققحلا لصحملا هجولارثآْنِإ و ؛ اموقم مسقم لصف لك اضيأ نوكيف ؛ لعفيلف
 ملو « عاون الل تاموقم تسيلو الوصف نوكت فيكو ؛ الوصف هذه نكت م
 ؟ مسقت ام دنع ةموقم الإ ةيقيقحلا لوصفلا نكت

 هنأ : نأب || اعافرع : هاتقرع )١( ص ناويه : ناويحلا نم اعون )١(

 ||!م« ع هلنامل (4) عبنم ةطقاس : ءايشأالل || س نم ةطقاس : بولسلا ناف (؟)
 ىريغ:ريغو )١١( سمءا:ممالا (مه) اعمسا:همسا (7) هع اععونلل: عونا

 م ةلدعم : ةلدتعم 01900 ه الصف ل : قطانلا 15( س ثيح نم لح : لب )١4(

 م(6م( اع«ع نركتالو : نكنتملو )19-٠١(



 رشع ثلاثلا لصفلا لوألا ةلاقملا مى

 رخآ الصف رظنني مث « مسقي اي لها لويشفلا ونا نوت اظلا نظر ىدلاو

 مب وقثىف فقوتي مث ىحلا مسقي هنأ نَظ امب ر ىذلا قطانلا لثم؛اعم اموقي ىتح دري
 لصفلا طرشنم سيل هنأ كلذو:.بذك نظ وهف «تيملا هيلإ مضني نأ ىلإ عونلا

 قرف هنإف ؛ ةلاحم ال ريخألا عونلل اموقم نوكي نأ عونلا موقت بجوأف مسق اذإ

 ناك نإ و قلطانلاو ريشا انون موقي لوقل نأ نيبو © اوت موقي لوقت نأ ني
 عون وه ىذلا قطانلا ىلا موقي هنإف « ريخألا عونلا وه ىذلا ناسنإلا موقيال

 ءاقح ناسنإلا نم معأ قطانلا نوكنم هنولوةيام ناك نإ «ناسنإلل ساو ىف

 عوقو لب « مسالا كارتشاب ال « كِلَلا ىلعو ناسنإلا ىلع عقي قطانلا ىلا ناكو

 وهو « لوقعم ىنعم هعومجمل لوق « قطانلا ىلا : انلوق مث . دحاو ىنعم ظفللا

 «ةصاخ الو« قطانلا وهو هنم ِءزج لصفلا لب « الصف سيلو « ىلا نم صخأ

 اذه لثمب حرصي دقو « ناسنإلا سنج هنأ نيبتي كلذكو . هل عون ةلاحم ال وهف

 : سنج وه اعون موق دق نذإ قطانلاف ؛ عضوم ىف هسفن ى وغاسلإ بحاص

 عون لع ايلوأ الوق لوقم وه امنإلصفلانأ اذهنمرلعنو .ةلاحم ال موق مّسَق نيف
 .٠ طسوّس ايناث الوق وه ءىشىأ ب اوجوف ةريثك عاونأ ىلعلاقيامإ و« ماد دحاو

 02 انعم دلحاو ءىش لك تاذ تأ ملعت كنإ : فأل لرقاو

 وه هتاذو « ءىثلا ةيهام ناك نإ هنإف ؛ صقش الو دادز. ال ءىثلا تاذ

 ريغ ديزألاف « صقتنألا ريغ ديزألاو « ناصقنلاو ةدايزلا دودح نم صقنألا

 امأو .٠ طسوألا ناك برإ كلذكو « ديزألا ناك نإ كلذكو . هتاذ
 وه سالف © مومعلاب لب « ددعلاب ادحاو سيل ىذلا ةئالثلل كرتشملا ىنعملا

 صقانلاو دئازلا نإ : لوقت نأ كل سيلف « ددملاب دحاولا ءىثلا تاذ

 )١( ريخألا (4) ىعيهءاعهنأل: هلأ (م) هءمعء« اعنوناظ : نوناظلا :

 م نم ةطقام : قطانلا ... عونوه ىذلا (/-5+) حي موق:موقي (ه) حيرخآلا
 )+( عنم ةطقاس : ال (م) سوء بدذناسإلا : ناسإلل|| عىملا : ىحل
 )٠١( م © ع نم ةطقاس : دق (١؟) ع ةيصاخ : ةصاخ || ىوها لل : الو

 ) )15اع ن٠ ةطقاس : وه || ص دحاولا ءيثلا تاذ : هتاذو ءىثلا ةره ام || ع صقنت : صقخن,



 م1 لخدملا - قطنملا

 ءىثلا تاذ تذإف « ءىثلا تاذ وه « دحاو ىنعم ىف كرتشت طسولاو

 ؟ ناصقنلاو ةدايزلا لمتح ال هئاذل اموةم ناك اف « ناصقنلاو ةدايزلا لمتحي ال

 موق ال ناك نإ و«ديزألا وه هتاذف «هتدايزب هتاذ موق داز اذإ « ناكنإ هنإف

 موقي ال ناك نإو ؛ صقانلا وه هياذف « هلناصةنس موقيو هيدايزب هباذ

 ىنعملاب الإ مهللا ءصققنب و ديزي وه ثيح نم موقمب سيلف « لاوحألا ىدحإ ىف

 نإ ةدايزلا دنع اف لاقي نأ نكميالىناعملا هذه نأ ىلعو . هانلق ام هيفو « ماعلا

 دوجوملا لطب دقف تدادزا اذإ لب « ءىث هيإ فيضأ دقو « دوجوم لصألا

 كلذكو . موقتملا نالطب هنالطب ىفو « موقملا نالطب هنالطب ىفو « الوأ
 ةلاحلا دنعو « للوألا ةلاحلا دنع هنيعب سيل لصألا ناك اذإ ناصقتلا رابتعا ىف

 لبقي ال صاحلاا صاخ وه ىذلا لصفلا ّنأ يبت دقف . ناصقنلا ىهو ةيناثلا

 . ناصقتلاو ةدايزلا

 لبقت نأ عنمب عنام الف « تاذلا دعب تناكامل (هنإف لوصفلا رئاس امأو

 ريغ وأ « لجولا ةرفصو لجمما ةرمك ةقرافم تناك - ناصقتنلاو ةدايزلا

 مهضعب و « مهفأ سانلا صعب ناك اذإ سيلو  ىشبحلا داوسك ةقرافم

 دحاو .نراكول الو لب « اناصقنو ةدايز ةيقطنلا ةوقلا تلبق دقف « دلبأ

 ؛ هلصف ىف اضراع نوكي ال كلذ نإف « لفطلاك ةتبلأ مهفي ال سانلا نم

 لعف « عنام نكي مل اذإ ىتلا ةوقلا هرهوج ىف هل ّنأ وه هلصف نأل كلذو

 زوع ةرات امل ضرع اهلكلو « ةدحاو ةوقلا كلتو ؛ ةيقطنلا ليعافألا

 ةرات املاعفأ كلذ بسحب فلتختف « اهنايصعو اهترساعم ةراتو ©« تالآلا

 :هيدايزب (4) مةدايزب:هندايزب (؟) عبس« بكرتثم : كرتش )١(

 هلالطب قوإ|ه « اع عناك ل : موقملا (م) عنم ةطقاس : نأ (1) م ةدايزب

 س نم ةضقاس :ال )١١( هه اع ناك ل- : موقتملا || ىء ع نم ةطقا- : موقتملا نالطب

 مدرع هزوع (14)



 رشع ثلاثلا لصفلا ىلوألا ةلاقملا 1

 راك « تباث روكذملا اهانعمو « ناصقنلاو ةدايزلاب ةراو « طوقسلاو لوطبلاب
 نم هوجولا هذه (_-مع تاللعفملا فالتخا بسحب اهلاعفأ فلتخت ةدحاو

 ببسل كلذو « فعضأ ةراتو « الاعتشا دشأ ةرات نوكتف « تافالتخالا

 « ةيقطنلا ةوقلل نانلآ غامدلاو بلقلا كلذكو ٠ اهبفو اهم لعفت ىتلا ةداملا

 امهججا م لادتعا بسحبف ؛ كلذ ريغو « زييَملاو مهفلا نماهلعف لوأ مي امهم

 ءىث الو مهفلا الو .هذلا سيلو « لاعفألا هذه فلتخت « هلادتعا الو

 ةدايزلاو ؛ صاوخو ضراوع ىه لب « ناسنإلا مّوقي الصف كلذ لاثمأ نم

 دلوتملا دادعتسالا فل صحي صأ هيف ناصقنلاو روكذملا دادعتسالا اذه لثم ىف

 هسفن لعافلل ىذلا امأف ؛ لعفنملا دادعتساو « لعافلا دادعتسا : نيدادعتسا نم

 ىلع لمج ىذلا قطانلا وه « ةسمخلا دحأ وه ىذلا « لصفلا َنأ ملعاو

 ةسمللا هذه نأل ؛ قاقتشالاب عونلا ىلع للي ىذلا قطنلا ال « اقلطم عونلا

 اهعيمج ىف ىكلا ظفللا ةروصو . ىتكلا ظفللا وهو « دحاو ءىش ماسقأ

 قطنلاو « اهّدحو اهمسا اهبطعي نأب هيف كرتشل و « هتايئزج ىلع الوقم نوكي نأ

 لصف وهف لصف هل ليق نإ اذهو؛هدحالو همسا تايئزحلا نم ائيش ىطعيال
 هنإف ؛ ضرعااو ةصاخلا ىف لاحلا مهفاف كلذكو . هيف انمالكى ذلا ريغ ىنعم

 وه ثيح نم « عونلاو سنحللا لمح سايق ىلع ةسمللا هذه لمح نوكي نأ بحي

 . ةيضرعلاو ةيئاذلا ثيح نم نكي مل نإو « لمح

 اءنم ةطقاس : فالتخا )١( ىعءه كلذو ل : تباث || عاطبلاب : لوطبلاب )١(

 اي:امهب (0) هءاعناتلا : ناتلآ (4) ه < م ءاع فالتخالا : تافالتخالا (م)

 عم ةطقاس : مهفلاالو )١( ١س اهجازم ؛ ع امهجانم : امهيجانم || س « ب

 دهذه ل. : دحأ )١١( عريلباقلا : لعفملا (1) عابنم ةطقاس : اذه لثم (م)

 نء« عع دهدحرهمسا : اهدحواه#ا )١4( حس نم ةطقاس : لقكلا ... ةروصر 6و

 . سيىعملا لل : ريغ )١١(  ىعءهءاعاذهف : اذهو )١(



 م لخدملا  قطنملا

 ماعلا ضرعلاو ةصاخحلا ىف لصف (دي)

 اهدحأ : نيهجو ىلع اضيأ نييقطنملا دنع ىل.عتست اهنإف ةصاخللا امأف

 ؛ ءىثش ىلإ سايقلاب وأ « قالطإلا ىلع ناك « ائيش صخي ىنعم لك ىلع لاقت اهنأ
 ءايشألا نود هسفن ىف عاونألا "نم ايش صخ ام ىلع لاقت اهنأ ىناثلاو

 ائيش كلذ عم ناك ام ةصاحللا مساب مسقلا اذه نم صخيدق مث « ىرخألا

 اذه ىف ةسمللا ىدحإ ىه ىلا ةصاحللاو . نامز لك ىف عونلا لكل ادوجوم

 صاخشألا لع لوةملا ىهو « هذه نم طسولا ىه  نظأ اهف  نييةطنملا دنعزاكملا

 اريخأ اعون ناك ءاوس « تاذلاب ال وه ءىش ىأ باوج ىف دحاو عون نم

 دوجوملا ماعلا َنإف ؛ نكي مل وأ « تقو لك ىف اماع ناك ءاوس « اطسوتم وأ

 ؛ اذه نم صخأ وه  اطسوتم وأ اريخأ اعون ناك ءاوس - تقو لك ىف

 ىلع ديزت ةمسقلا تناكل « هذه ىه سهلا ىدحإ ىه ىلا ةصاخللا تناك ولو

 اهريغ  عونلاب اهصاصتخا رابتعاب  ةصاخلا مساب ىلوألا ناكنإو « ةسمخ
 ىأب صاخ ضراع لك ةصاخلااب ىنعن نأ دعبب الو . (اهنم صخأ ىنعمو

 اهجرختو . ادج انسح كلذ نوكي و « ىلعأ اسنج ىركلا ناك ولو « ناك ىلك

 .لاقي امب اصاخ نوكي نأ امإ ىضرعلا ىلكلا نأ وهو : هجولا اذهىلع ةمسقلا

 اطسوتموأ ىلعأ اسنج هيلع لاقي ام ناك ءاوس« هيلع لاقي أم صاخ ريغ وأ « هيلع

 عى سا لع (6) عم ةظام د امان |[ يع عب عاطاوتا# انظ (7)
 مايا : باوج (5) هاهنإف ل :ناكملا (4) مصستخي : سخيدق )١(

 ىوياةط ان + هارت وانك || ه6 عم لقا + اظسوتم . ءاوس ( يحوز
 ىاطسو : اطسوتم || نء اعءاد « د نم ةطقاس : اطسوتم ... ناك ءاوس )١١(

 دحأ لس : ىتست )١4( هاةسملا + :مماب )١18( ناةسحلا : سما )١0(
 || عانج : انسح || ع نوكي وأ: نوكيو )١١( م ةيصاخلاب : ةضاخلاب || ىءو
 . عايصاخ : اصاخ )١١( ع شم اه اريخأ ؛ ادج



 رشع مبارلا لصفلا - لوألا لاقملا 4

 « عونل ةصاخ اهنأ ىلع ةصاخلا داربإ ىف ىرح دق فراعتلا نكل ؛ اريخأ اعون وأ

 صاخشأ ىلع لاقي ام ىه ةسملا ىدحإ ىه ىتلا ةصاخلا نوكتف « لصفلل ةيلاتو
 اطسوتم عونلا ناكو « معت مل وأ صاخخألا كلت تمع « اهريغ ىلع لاقي الو عون

 . اريخأ عونلا نوكي نأ اوجوأ امي رو « اريخأ وأ

 ضرعلا هلم نم صاو1لا صخأ ئوش وهام لك اولغتغ نأ لإ موق بهذ دقو

 دجوي ال كلذ عم هنكل « دحاو عون الإ دجوي ال الثم ناك ول ىح « ماعلا

 وهف « ضءبلا كلذل نوكي ال نأو نوكي نأ زوجي ام نوكي و « هضعبل لب هلكل

 نوكيف «ائاد هلكلو دحاو عونل ًادوجوم امإ ىضرعلا نوكي ىبح « ماعلا ضرعلا

 ادوجوم امإو « عاونأل ادوجوم امإ نوكي لب « كلذك نوكي الأ امإو « ةصاخ

 لوقلا اذهو . اماعاضررع سروكيف « ةروكذملا ةفصلاب ال نكلو « عونل

 ةهج نم لب « هتيلكو هصوصخو همومع ةهج نم ءىثلا ىلع لد الو « برطضم

 ءازإب عوضوم ماعلا ضرعلا َنإف « ارذه ماعلا ضرعلا مسا لعجيو « ىرخأ

 نذإف « دحاو عونل هنأل اصاخ ريصي نأ نسحي امنإ صاخلاا ذإ و . صاملا

 الاد ةصاحلا ةظفل لامتسا ىف ةثالثلا هوجولا صخأ لعجي نأ نسحي سبل

 صاوملا لعجي معألا لاعتسالا اذهو . ةسملا دحأ وه ىذلا ىلا ىلع

 سايقلاب ناسنإلل نيلجرلا ىذك هريغلو عونلل ةصاخ : ةعب رأ ماسقأ ىلإ ةهوسقم

 اذهو « هدحو عونلل ةصاخو ؛ هلك عونلل ناك ام كلذ هارحأو « سرفلا ىلإ

 (مادامإ هلكل ىذلاو ؛ ناسنإلا ةحالفلاو ةحالملاك هلكل ال امإ و « هلكل امإ

 « هعبط ىف نيلجر اذ وأ اكاحض ناسنإلا نوكي ام لثم تقو لك ىف
 ىدحإ نوكم نأ ىلوَأ ىه ثيح نم  ةصاخلاف.ناسنإلا بابشلاك امئادال امإو
 ةمزاللا ىهف ةصاخ نوكت نأب ىلَوَأ ىه ثيح نم امأو «هانركذ ام ىهةسملل
 ةصاخ اذك نإ : انلوق ضقانتي الو . نامز لك ىف عونلا عيل ىتلا ةموادملا

 :امناد (8) دن نم ةطقاس : ىه || ع سمخلا : ةسملا || اع نم ةطقاس : ىه ... ىلا (0)
 مغ اع« عنوكي رهف : دوكيف 00 علب : نوكي لب 1( نء«دامئادو

 || م٠ عاذإو : ذإو )١١( نس ضرعلا ل : ءازإب )١١( منف: نم (19)
 ىءه ؛ن « م « اع« عدحاو عون نم رثكأل هنأل اماع ريصي نأ نسحي امنا ماملاف ل- :دحاو

 اعزاكملا لس :كلذب )1١0( اع ىدحإ:دحأ )١8( س لصحب ال : نسحي:سيل (:)

 نوكت (؟١-+.) ىدذأب : نأ )٠١(  ه « اع ةحالملاك لب : ةحالملاك )4م(

 ع نم ةطقاس : نأب ... ىدحا



 46 لخدملا  قطنملا

 « ةسمللا ةمسق هيلإ ىذلا وه سيلو « عونلاب صاصتخالا ثيح نم « ةيقيقح

 « كلذ بسحي ةيقيقح ةصاخ وهف ةسمللا ةمسق هيلإ ىذلا نإ : انلوقو

 ةصاسخلا نأ ملعاو . عونلاب هصاصتخاب ةيقيقحلا ةصاحللا وه ىذلا وه سبل

 « ةحالملا ال حالملاو « كحضلا ال كاحضلا ىه سملا ىدحإ ىه ىلا

 كحضلا ذخأنف اناحأ لاعتسالا ىف زو#ت' اك نإو ©« لصفلا ىف ىلآق ام ىلعو

 . كلذ ناكم

 وهو « تاذلاب ال عونلاب نيفلتحم نيريثك ىلع لوقملا وهف ماعلا ضرعلا امأو

 سهوحلا رظانب ىذلا ضرعلا وه ضرءلا اذه سيلو . ضايبلاك ال ضيبألاك اضيأ

 قس لب « وه هنأب هعوضوم ىلع لمع ال كلذ َنإف ؛ سانلا رثكأ هنظي اك

 ٠ مسالا هنم هل

 داينلا نطرفلا ود ازرع كلا عسل © نمار لاي[ عينا هاو
 « ضيسأ ديز : لوقت كنإف « كلذ هبشأ امو دحاولاكو ضي ألك وه انهاه ىذلا

 ءىتلأو + ديو لم اق انماةللع وع ضايلا ون ءىقلاو#: شاي وذا ةقاذوز ىأ
 ضرعلا وه ضايبلا لب « هوبا رظانب ىذلا ىعملاب ضرعب سيل ضاببلا وذ

 ثدحلا وأ ميدقلا سيلو « ميدقو ثدحم مسحلا نإ : لوقت كلذكو .ىنعملا كلذ

 نم فنصلا اذه هلم نم لب « مسيل عون الو ةصاخ الو الصف الو اننع

 افوصوم مسحلا ناكل الإو « ىنعملا اذه اضررع ثدحلا سيلو « تالودحلا

 انه اه ضرعلا ىبعم لب ؛ اضرع مسجلا ناكف « قاقتشا ريغ نم ضرعلاب

 صاخ وه ام ىضرعلا نف ؛ رخآلا ىنعملاب ضرعب سبا ناك نإ و « ىضرعلا

 ءازإب ضرعلاو « ىرهوجلاو ىناذلا ءازإب ىضرعلا ثإف ب ماع وه ام هنمو

 ةطقام : عولاب ... بس< (0--15) م ةقيةح: َةيقيقح )١( م فعلا قلص(“
 ىرللع : لعو (ه) عمىذلا : ود ىألا || م سيلو : سيل (9) دنم

 ه هطقام : ضرءاوه )م(

١ 



 رشع عبارلا لصفلا - ىلوألاا ةلاقملا م8

 « ضاييبلل نوللك ضرعلل ضرعلا سنكب اضررع نوكي دق ىناذلاو . ىهوملا|

 ؛ امهوج نوكي دقو اضرع نوكي دق ىضرعلاو « !ارهوج نوكي دقو

 ٠ ىضرعلا ضرعلاب ىنعن امنإ عضوملا اذه ىفو

 هيلإ تفلي مل ءىش اذهو « ىهوحلاا ريظن وه ىذلا ضرعلا لاح دعب ىلعت لو

 ادودح ماعلا ضرعلل لعج لب « قطنملا ىلع ةسمخا هذه ةفرعم مدق نم لَو

 داسف ريغ نم دسفيو نوكي ىذلا وه ضرعلا نإ » : مهلوق لثم « ةروهشم
 دحاو ءىثل دجوي ْنَأ نكمب ىذلاوه» :ملوق اذه لثمو« هلماح ىأ عوضوملا

 « عون الو ةصاخ الو لصف الو سنحجي سيل ىذلا هنأو « دجويال نأو هنيعب

 . « عوضوم ىف مئاق أدنأ وهو

 اهوجو هيف َنإف لوألا امأف . ةروهشملا موسرلاو دودحلا هذه لمأتلف

 انرشأ دقو هل سنحلاك ىذلا ىنعملا هيف ركذي مل هنأ اهدحأ : للخلا نم
 نوكلاب ىنع ْنإ هنأ ىناثلا للخلاو . لصفلا دودح ضعب ىف كلذ لثم ىلإ
 ةقرافملا ريغلا ةماعلا ضارعألاف « دوجولا ىف دسفي و نوكي ام لاح داسفلاو

 وه ام هنمو « قرافم وه ام ماعلا ضرعلا نم َّنأ نورقم مهو « كلذك تسيل

 اظظفل لمعتسا دقف « اعيمج مهولاو دوجولا ىف نوكي ام ىنع نإ و ٠ قرافم ريغ
 هدنع مهوتملا ىلعو دوجوملا ىلع اهعوقو “ نوكي ” ةظفل َنإف ؟ هدنع اكرتشم

 . دعب ايف كلذ كل حضتيسو ؛ هنع اورذح ام اذهو « هابتشالاب وهامإ

 مهوتلاب عفر اذإ ام ةيتاذب تسيل ىلا ةيضرعلا رومألا نم َنإف « كلذ دعب و
 . فلس اهف كل سم اك « دساف ريغ ادوجوم قب دق ءىثلا نوكي نأ لاحتسا

 ى ىف ؛ دىف : ىفو (*) تن ىضرعلاف : ىضرعلاو )١( س سنحلا : سنع )١(

 || اع « عنم ةطقاس: ىأ عوضوملا (7) ى « عاط نإ مث ؟ م لعج مث : لعج لب (0)

 س ضرعلا نإ ل : ملرق|| ىءهأ؟ نيم« اع « ع ةطقاس : اذه || هوأ : ىأ

 منم ةطقاس:لث )١5( تن عوضوملا : عوضوم (9) م ةصاخو : ةصاخالو (4)

 عىاعلا : ماملا| | ه٠« اعءالؤهو : مهو )١4( م ضارعألاو : ضارعألاف )١١(
 ىءعدق ل : ام (1) ع مهوتملاو : مهوتاا لعو || ىدعوقو : اهعوقو || ع مهدنع : هدنع 015(



 ما لخدملا  قطنملا

 روك ذم ريغاذهو ع دسفي مل هدعب ايقاب مهولا هموت نأ لحتس ملامب ر معن

 اريثك َنإف ؛ ىناثلا مسرلا ىف ةلصحم اهلك لماغملا هذه دجنو . مسرلا اذه ىف

 ؛ مهولا ىف الإ دجوي ال نأ اذكمم نوكي ال مئادلاو « ةمئاد ةمزال ضارعأللا نم

 « ثلاثلا ىللسلا مسرلا امأو٠ انلقام اضيأأ مهولا طارتشا ىفو « مهولا طرتش ملو

 « مئابط ىه ثيح نم « عئابطلاو « هيف كراش ضارعألا نم صخشلا َنإف

 . ماعلا ضرعلا صخ « ةفصلا هذه لك هنأ هب قمل ْنإف « ةيلك ىه ثيح نمال
 « عوضوم ىف مئاق هنأ وهو « ائيش هب قحلا دق لوقلا ذه بحاص نكل

 ضرعلا وه « ةسمخلا دحأ وه ىذلا « ضرعلا اذه نأ َّنَظ ذإ اذه قحلا امنإو
 اوقرفي نأ ىه « كلذ هقاحلإ ىف ةدئافلا نإ : اولاق دقو . هولا رظان ىذلا

 ؛ ةفارحخ هذهو « نابصيش : لئاقلا لوق لثم « لادلا ريغ ظفللا نيب و هنيب

 « ىبكى نعم ىلع لادلا ظفللا « سنجي سيل ىذلا » هلوقب ىنعي ام هنأل كلذو

 هكرش الف ؛ ةصاخالو لصف الو عون الو سنج ىنعم ىنعملا كلذ سبل

 اذه ضرعلا ظفل ىف دمي سيل هنأل ؛ لادلا ريغلا ظفللا اذه ىف

 « ةصاخالو لصف الو عون الو سنجي سبيل هنإ : لاق اذإ ىتح « عومسملا

 نيب و هنيب لصفلا داريإ مزليف « ءىش ىلع لدي ال رخآ ظفل .ظفالا اذه ىف هكراش

 هكراشن ناكل « عومسم وه ثردح نم ظفللا اذهب ىنعي امإ ناك ولو . كلذ

 . هلاد ىه امم ةعومسمىرخأ ظافلأ ةصاخالو عون الو لصف الو سنجب سبل هنأ ىف

 لقعلا بهاولو . لوألا نفلا نم ىلوألا ةلاقملا تمت

 هلهأ هل وه ؟ لضفلاو دملا لكأ

 )١( مهولاطارتشا ىفو ( 4 ) ى الصحم : هلصحم (؟) عملو :ملإ| س امنإ:امير :

 ىعن « م« اعنم ةطقاس : ةيك ...عئاطلاو( 1  ه) ن نم ةطقاس )١( :قحلأ
 نع اعوه : ىه (4) مع اعادبأ : هنأ || ع نم ةطقاس )٠١( ||اد ناطش:نابصيش

 اع للخو ل ةفارخإ| س اذهو : هذهو )١١( هكرش : ةكرش (5١؟) عرنم ةطقاس : هلأل

 ىعءه«نءمء اع )١١( ىف -|- : ضرعلا || ىأ م « عدحي ؛ سدح ىف : ىف دحي

 ( 2قطخملا نه ل :لرالا (1م) نعيمة اع نم ةطقاص : ظفل|| مهكر اش : هكراش

 ...لكأ (9) ىو« ن « عن. ةطقا- : هلهأ ... بهاولو (١ؤ-10) ى لعأ هللاو

 م لهأ : هلهأ || ن ةياهن الب دملا : هلهأ





 ةيبيناثلا ةلاقملا
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 1١ لوألا لصفلا  ةيناثاا هلاقملا

 ةيناثأا ةلاقملا

 ىلوألا ةلمأجا نم لوألا نفلا نم

 [لوألا لصفلا]
 ةسمخلا هذه نيب تانيابملاو تاكراشملا ف لصف )١(

 لصفلاو سنجل نيب ام ةءاعلا دعب اهوأو

 نع نيلصحلل ىنغ ةسمللا هذه مأ نم هانلصق ام ىلع فوقولا ىف َّنإ
 بتكلا ىف ةداعلا ترج دق هنكل « ةسملا هذه نس تانابملاو تاكراشملا داربإ

 أدبنلو «هنم هودروأ ام ىلع رصتقنلو « هوذح كلذىف ذدتحنلف « كلذ دارءإب ةيلخدملا

 ىلع ةلوقم ىأ ا راصلا ترا اا : لوقنف تاكراشملاب

 ىلا موسرلا صقنس فرغعا دقف © لخدملا فنصم م اذه فرتعا اذإو ٠ ني ريثك

 1 ةياكلا رك ذ اهف لفغأ ْذِإ | « ضرعلاو ةصاخلاو لصفلا

 اممم لودحملا ىلع لمي ام لك فنرأ وهو « رخخآ ءىش ىف اهعيج كرتشتو
 ةعيبطف ؟ هعوضوم ىلع لمح هنإف « هعوضوم ىلع لودحما هب لمي ىذلا لجلا
 « لصفلا سنج كلذكو « سنحلا هيلع لمص ام ىلع ةلومم سنحلا سنج

 وه ىذلا نولملا َنإف ؛ ضرعلاو ةصاخلا ىلع لمي ام كلذكو ؛ لصفلا لصفو
 «ىنرملا كلذكو ؛ماعلاهضررع ىلع لم ْذِإ ءضيببألا ديز ىلع ل< ضيبألا ساج
 ؛ ىف ضيسألاو ديزل لاقي ْذِإ ءضيسألا ديز لع لميء ضدألا ضرع وهىذلا
 ( ؤطاوتلاب لت هذه عيم ْنإف « كاحضلا سنج وه ىذلا بجعتملا كلذكو

 . امهمعي لصفلاو سنحللاو ؛ اهدودحو اهءامسأ هيلع لمتام ىطعت

 ه لوصف ةعبرأ نذلا !ذه نء : ىلوألا ... نم || اع نم ةطقاس : لوألا نآلا نم (5)
 اعةياملاوةكراثملا:تازاملاوتاكراشملا (4) ةيناالاةلاقملا سرهفه ةحسن تفاضأ (؟)

 رق دود ردح را نول || يد ماعع حا ووو تاع ملل 0
 ىءه « اع اه.ح : اهعيح )١5( ع نم ةطقاس : ةياكلا ... اذإو )٠٠0 - ١١(

 )١4( ىخءاع كلذكف : كلذكو || ه لما : لمعام || ىلومح : ةلومم )١5( لمجذإ ..
 : اهءامأ (1و) ع ماعلا هطرع ىلع لمح ذإ ل : ضيسألا ديز )0 ع نم ةاطق اس : ماعلا

 ى اهمعي : امهمعي || ى؛ ان هدحر ها : اهدودحو اهءامسأ || ه اه اممأ



 لخدملا - قطنملا 1

 بجي مل نإو « عاونأ ىلع لاقت ْنأ ايف بحي سنجلا ةعيبط ْنأ روهشملا ىف
 كلازكو + اما انقؤ هعوفتم ىذلا طرا 006 من كلذ سياف « ابف كلذ

 هرك ذ نع انغرف ام اذه ىلع نكل «هعون ريغ ىلع لاقي نأ لصفلا ةعيبط ىف عنتمم سبل
 عمو« اذهىفام َتملع دقو« اعاونأ ىوحي هنإف «قطانلا كلذل اولثم دقو . افلام

 ةريثك اعاونأ ىو امنإ قطانلا ٌنإف ب لاثملا اذه مهداريإ ىف اونسحي ملف تماع دقام

 قطانلا هموق ىذلا دحاولا عونلا عاونأ م لب «هنةيرقلا عادألا رشا

 كلذب اونعي مل نإف . هنم انغرف دق اضيأ اذهو ؛ ىلا ىلإ فيض فيضأ نيح « مهدنع

 نوكراش نيح اذه اوسشال نأ بجف ؛« تناك عاونأ ىأ ل « ةبيرقلا عاونألا

 ةكراشم اذه نولعجي الو « اعاونأ ىوهيام عاونألا نم ْنإف ؛ عونلاو سنحلا نيب
 . عونلاو سنحلا نب

 لمجام لك نأ ىف ناكرتدد لصفلاو سنحلا نأ ىه ةروبمثملا ةيناثلا ةكراشملاو

 نأ تماع دقو . عاونألا نم امهتحتام ىلع لم هنإف « وه ام قي رط نم امهملع

 لاق نأ لإ: ةناط هذه لب + ليفقلاو. لحلا نضخت قيل ةكراشملا هده
 اذهو . وهام قيرط نم امهتحنام ىلع لم « وه ام قي رط نم امهماع لمجام نإ
 وهام قيرط نم لمملاب ىنع اذإ « حصل هب قطن ولو « احرصم هب قطني مل ءىش
 . بيرق نع كل مضونس ام « وهام باوج ىف لملاب نيام ريف

 هنإف ؟ عاونألا نم امهتحت ام عفر هلع امهعفر نأ ةروهشملا ةثلاثلا ةكراشملاو
 ةكراشملا هذهو . كلذ ريغو سرفلاو ناسنإلا عفترا نطبلاو اريحا تسفر اذإ

 وقمر عونلا ةنهان رد انيك دهاو لك نأ هو « لصألا ىه ةكراشمل ةعبات

 لصفلاو سنحلا نسب ةكرتثم ةيصاخ هذهو  عرفلا كلذو لصأللا ود اذهف « هل

 . امهريغل دجونال

 عزم : نع ء[|ه « ن « اع عنتممب : : عنشمم )0 ى ىلع : لعد || اعن' ةطقاش : كلذ )0

 ه2 | معا اي (/) اعيان ىلا (1) نعوشولا + ءاذه (4)
 اعذإ : ادإ )١5( اءوه : ىه )1١١( ى عونلا 0 0(

 ى وهر : ىهر || ه © اعوهر:ىهر (١و) سىه ل : ةروبثشملا )١0(

 ىء«دهع« اء 6©عوه ل : كلذو )00(



 7 لوألا لصفلا  ةيئاثلا هلاقملا

 سنحلا ْنأ وه اهنم تاروهشملا لوأف «هريغسنحلا اهم نيابب ىلا صاوحلااامأو

 سنها ّنأ اقأ .٠ ضرعلاو ةصاخلاو عونلاو لصفلا هيلع لم امم رثكأ ىلع لمج

 نمل سارا نال ىعاظ ضآ ووق 6 ةسانلاو عوتلاو عقلا جيتايوخ ثكأ
 سنحلا نيب ساقي نأ وهو « هطرش مل طرش نكلو « لصفلا كلذكو ؛عونلا

 نك نأ بحي ةلأ هات ان نلف ضرتلا امأو . هتحن ةصاخو هتحن لصف نيب و

 ىه «دعب اهركذن ىلا رشعلا تالوقملا صاوخ نأ كلذو « سنحلا نم لقأ

 وه ام اهنم لب « اهمومع ىف سذحلا نم لقأ تسيلو « اهعاونأل ةماع ضاىعأ
 فعضألاو دشألا لبقيالف دحاو ٌدحىلع اناث ىهوحلا نوكَّنأ اي « رثكأو معأ

 دقف « ىنمم هتحت سيلو « بلس اذه نإ : لئاق لاق ْنإف . ىهوملا نم ,عأ وه

 لب « دوجوملاكو دحاولاك « ةلوقم ةلوقم نم أ ضراوعو مزاول دحن نأ اننكمب
 .ناسنإلل هدنع سنج وهو« قطانلان اويحلا نم رثك | اهنإف ةكرحلا لثم لب «ثدحن اك

 ىوحي سنحلا نأ ىهف لصفلاو سنحلبا نيب ةروكذملا ةيئاثلا ةنيابملاو

 توب بجي مل « ةيسن ةعوضوملا ةعيبطلا ىلإ تفتلا اذإ ىأ « ةوقلاب لصفلا
 اناكمإ هناكمإ ناكف « ناكمإلاب اهل هدوجو ناك لب « عنتمب ملو « ال لصفلا

 «ىوحلا ىنعم اذهو .لصف هتعيبط نم هلب قمل قبب لب «سنحلا ةعيبط ىفوتسال

 . هيلع لضفي و ءىثش لك قباطي ىذلا وه ىواحلا َنِإَف

 دق سنحلا نأل كلذو ؛ لصفلا نم مدقأ سنهلا نأ ىه ةثلاثلا ةنبابملاو

 « سنحلا ىف هدوجو امئإ لصفلاو « هل دجوي ال دقو « نيعملا لصفلا هل دجوي

 عقرب لصفلا ةعيبط عفترتو « لصفلا ةعيبط عفرب سنملا ةعيبط عفترت ال_كلذاو
 ا رالف ابد يع ةمادنو:... نككلو هجن“ ع قطرفلاو كح + ةطاطاوب ( )7 "

 عئذلا : ىلا (1) ع ماعلا ل : ضرعلا || ن نم ةطقاس : هتحن ةصاخو ()
 : ناضإلا ...لب )1١( م6 س نم ةلفاس: ةلوقم )٠١( هاهم + : معآ (8)

 || ع نم ةطقاس : اهل. عنتني لو )١4( ىعه م ىه : ىهف )١5( ى ا« اع نم ةطقاس
 ىءذ مع« اع اهلباقمل : هلباقل )١6( ىءعمءع اهناكمإ : هاكمإ || ه « ن « اعناكو : ناكف

 م « ع لصفلل : لصفلا هل )١8( ىعومه6 ع س « د هنع : هيلع )١31(

 م كلذكو : كلذلو (19)
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 لخدملا - قطنملا 1

 اجراخ عقي ام لوصفلا نم نإف « كش عضوم نيتي ابملا نيتاه ىفو . سنها ةعيبط
 « نّظي ايف جوزلا لصف هنإف « نييواستمب ماسقنالا لثم « سنها ةعيبط نع
 . ىرخأ عضاوم ىف كل حوليس اذه نع باوحلا نكل ؛ ددعلا نع اجراخ عقيو

 لمس نهلاو « وه ءىش ىأ قيرط نم لمه لصفلا نأ ىه ةعبارلا ةنيابملاو
 نيئيش َنإِف ؛ ةنبابملا ىلع الاد نوكيال هدارفناب لوقلا اذهو ؛ وهام قيررط نم

 :لاق ول الئاق َنإَف . امهتبابم لع اليد كلذ نكي مل يفلت نيفصوب افصو اذإ
 اذه نأ وأ « قطان كلذو ساسح اذه نأ ىه ورمع نيبو ديز نيب ةنيابملا نإ

 نيفلتلا نيفصولا َنإف « قيرفتلا ىف ايفاكردقلا اذه نكي مل « خئاص كلذو حالم

 اماسح ديز نوك نوكي نأ دعب الف « اعمتجي نأ زاج امب ر موهفملا ىف

 هب نيابب نأ بجويال امم وه اقطان ورمع نوكل افلام موهفملا ىف ناكْنإ و

  نايسالا ييسانيطدفلار وك رك نإ لدعم نإ نبع كر
 ؛ دحاو فوصوم ىف عمتجت دق تاموهفملا ةفلتخلا فاصوألا نأ ؛ اضيأ اقطا

 ىح « بلسلا ةوق امهنب نوكي نأ بجي لب « غئاصلاو حالملا كلذكو
 . اساسح نوكي ال نأ قطانلاو « اقطان نوكي ال نأ همزلي ساسحلا نوكي

 باوج ىف الوقم نوكي نأ عنمب ال وه ام باوج ىف الوقم سنحلا نوك مث

 عنتمي ال هنإف « بلسلا اذه ةوق امهنيب الو « ءالؤه لوصأ ىلع « وه ءىش ىأ

 ىتح « ةيهاملا كلت هل تسيل امع هزيمب ءىثلا ةيهام موقي ام نوكي نأ

 ىلإ سايقلابو « وه ام باوج ىف الؤقم هيف كرتش ام ىلإ سايقلاب نوكي
 سنج نوكي نأ عنميال ردقلا اذهف ؛ وه ءىش ىأ ناوعبو الرقم قرش اب

 :مئاص (م) اعنيمطوم امضو : نيفصوب افصو () 21ه« ننيئيشلا : نيثيش ()
 هما ياك ادرا ٠ موت ةظامإا ةرك ور وينو ننمولا م اع

 م مناصلاو : غئاصلاو || عىف ل : كلذكو ١ ىعه ءاع« عال هنإف: الف )١١(

 ع هبزرفي : هب قرتشب )١9( ع عني : عنتي ١ )١١( مالرقمم : الوقم )1٠١(



 4 لوألا لصفلا  ةيناثلا هلاقملا

 « هذه ىه ةيولطملا ةنيابملا تناك ْنِإ « نيرابتعاب هل الصف اضيأ وه ىثلا

 لصف نوكي نأ امأو . هل الصف ةتبلأ ءىثلا سنج نوكي ال نأ بجوي الو

 هنإف ساسحلاك كلذو « ردقأ ايف هنوعنمب ال امم كلذف رخآ ءىش سنج ءىثلا

 ءىثلا ْنِإ : لئاق لاق ْنإف . ناوين ٌلصفو « ريصبلاو عيمسلل هجوب 0

 ءىثثل الصفو اسنج ناك نإ و« هنإف ؛دحاو ءىثثل الصفو اسنج نوكي دق دحاولا
 نأ ديرت امنإ نحن : لاقو « لصف هنأ رابتعا رغ سنج هنأ رابتعا َّنإَف « دحاو
 رخآلا ىلعو « ةيسنحلا مسا امهدحأ ىلع قلطي, نيذللا ني رابتعالا نيب قرفلا صون

 ريغ نوكي هنكلو « ةيمسنلا ىف هعزانن لو « هتكبن لو «هفلاخت مل « ةيلصقلا ممأ

 نيتعيبط ىلع لصفلاو سنحلا مساب لد ىذلا عم انمالكّنأل ؛ همم انمالكْن م

 افوصوم دحاو عوضوم ىلإ سايقلاب دحاولا ءىشلا نوكي ال افالتخا نيتفلتحم

 ةعيبطلاو « نيباوحلا دحأل ةحاص نيتعيبطلا ىدحإ لعجي لب « نيتعيبطلا الكب

 مهفت ىف هيلإ نحن انبهذ ىذلا هجولا نكل ؛ رخآلا باوجمل ةحلاص ىرخألا

 لوقملا ّنأ كملعي « وه ءىش ىأ باوج ىف لوقملاو « وه ام باوج ىف لوقملا

 © سكعلابو « وه ءىش ىأ باوج ىف الوةما- نوكيال « وهام باوج ىف

 51 : لوي ْنأ لئاقل نكل . ةحيح هجولا كلذ ىلع ةنابملا هذه نوكتف

 « وه ام قيرط نم لاقي دق اضيأ لصفلا نإ عضاوم ةدع ىف ّلوقلا ممقلطأ دق
 لوقم ءىثلا نإ (انلوق نسب قرف هنإ : لوقتف ناهربلا باك ىف اصوصخو

 انلوق نيب قرف هنأ م ؛ وه ام قيرط ىف لوقم هنإ انلوق نيب و « وه ام باوج ىف

 لك وه ام قيرط #مم لوةملاف “ةيهاملا ىف لخادلا# انلوق نيب و “ةيهاملا»

 ىلع الاد هدحو نكي مل ْنِإ و « قيرطلا كلذ ىف نوكي و « ةيهاملا ىف لخدي ام

 ن كلذيىف : كلذو || ع هردقأ : ردقأ («) س نم ةطقاس : ال 6

 ... إف ([-- ه) ىهنإو : هنإف || ن نم ةطقاس : دحاو || عناكنإو ل : نوكي دق (ه)

 ه ىلكب : الكب )١١( م لصفلا وه : لصفلاو (3) ع نم ةطقاس : دحاو

 :لوقي نأ || اع « س اذه : كلذ )١6( ب ميهفت : مهفت || م نم ةطقا- : نحن (١؟)

 ع باوج + : ىف )٠0( ه ؟ نءاعوه ل :وه )١69( م نم ةطق اس
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 ١ وهامعلئس اذإ اباوج نوكيهدحو ىذلاوه ءوهام باوج ىف لوقملاو؛ةيهاملا

 ءىثلا ءزج وه ْذِإ ؛ وه ام قيرط نءالوقم نوكيو ةيهاملا ىف لخدب لصفلاف
 . وه ام باوج ىف الوقم هدحو وه سيل هنكل « وه ام نع اباوج نوكي ىذلا

 اضيأ وه ام باوج ىف الوقم نوكي دق لصفلا َنِإ :ءالضفلا ضعب لاق دقو
 +« كلاذ + وهاني لفت لادب نمل او ىلا وب 6 نفود: انقل ساو
 تابسانم تناك (م: رف لوصفلا امأو ؛ ءىثلا تاذ لصأ ىلع امئاد لد سنحلا

 ىلوأ سنحلا لعجي كلذلف ؛ ىرخأ رومأ وأ تالاعفناو لاعفأ ىلإ تافاضإو
 ىرجي لوصفلا نم ناك ام نأ امهدحأ : ناللخ مالكلا اذه ىفو . وه م هنم

 رخآلاو ؛ مزاوالا لوصفلا نم نوكي لب « اموقم الصف نوكي الف « ىرحمنلا اذه

 نوكي نأ بحي « فصوب رخآلا ءىثلا نيب و هنيب قرغي نأ ديرأ اذإ ءىثلا نأ

 ىلع ادوجو رخآلا فود هل ادوجوم رخآلا نيبو هنيب قرفي ىذلا صولا
 ؛ هتيقلخأو فصولا ةيرثك أب لب «فصولاب ةقرفتلا لعجنال نأ الإ مُهللا «تابثلا

 « وهام باوج ىف الوقم نوكي نأب ىرْحَُأ وه ىذلا وه سنحلاا نإ : الثم لاقيف
 اذه ةهج #مم سيل فالتخالا نوكيف ؛ ىرحأب وه سيل ىذلا ره لصفلاو

 لغف نإ ؛رخآلا نود امههدحأل دو>وم وه ذإ « نمقلا ةهج نم لب « فصولا

 لعفي ملنإ و ؛ ىضرع ىفاضإ سمأ ىلإ فيرعتلا ةقيقح نع لودع هيف ناك كلذ
 اهضعب و سنحلا نيب و «دحلا ىف ةكراشم لوصفلا ضعب و سنحلا نيب نوكيف كلذ

 . دحلا ىف ةنابم

 « ادحاو الإ عاونأالل نوكي ال سنحلا نأ ىه هذه دعب ىتلا ةنيابملاو

 قالطإ ىفو . ناسنإلل تئاملاو قطانلاك « دحاو نم رثكأ نوكي دق لصفلاو

 ابرق ال « نراك فيكس نحل ذخأ ْنِإ هنأل ؛ للخ لاثملا اذه ةنابملا هذه

 دق مومعلا ف سانجألا نإف ؛ اضيرأ ةريثك سانجأ ءىثلل دجو « طقف اقصالم

 : كلذ )0( ع نم ةطقاس : ابا وح ... ام /(م 1( ه ن٠ ةطقاس : ىذلا )10(

 : ادوجو ... هلإ| م نم ةطقاس : ىذلا 0001( ه « اع لعج : لعجي (07) اع كلذو

 اع نه ةطقاس : لب )١٠( ع نم ةطقاس : ال )١١( م ن٠ ةلطفاس

 :طقف )١5( ه نم ةطقاس : دحلا ... ضعبو || ي ضعب نيب و ؟ عنيب و : ضعبو )١0(
 ما م ءاعء ع6 سدقف



 4 لوألا ىصفلا  ةيناثلا هلاقملا

 « ةقرقحلاب ءىشلا سانجأ اهلك نوكت ال اهنكلو « دحاولا ءىثلل اهنم ريثكلا دجوي

 « بيترللا ىف ةوافتم ةريثك لوصف دجوت دق كلذكو . هساج سانجأ اهضعب لب

 اك « هسنج لوصف اهضعب لب « ةقيقحلاب ءىثلا لوصف اهلك نوكت ال اممكلو

 اهملع اوبتر ىتلا ةقي رطلا هذه ىلع ناسنإلل ابي رق الصف سيل قطانلا ْنِف ؟ هب لثم
 وه بهذملا اذه ىلع قصالملا هلصف ]و . هسنج لصف وه لب « مهتمسق

 سيل ىذلا برقألا سنحلا نأ م لب « دعحاو هلاثم ىفاذهو « تئاملا

 لصفب سيل ىذلا برقألا لصفلا كلذك « دحاو هلاثم ىف وه سنحلا سنجب
 ةلثمأ عضوملا اذهل دجوي دق نكل . تئاملا وهو « دحأو هلاثم ىف وه سنحلاا

 نال صف صألا رهاظ ىلع امهنإف ؛ ةدارإلاب كرحتملاو ساسحلا لثم ىرخأ

 ةبرقلا لوصفلاو « ادحاو الإ سيل بررقلا سنجل نوكيف « ناويحنل نابيرق
 نأ وفنون :اهدسو. انها < درإف يشن او ب نيقاو نياك ”نرك فق

 ؛ ادحاو اساج اهرخآ لصحي ىتح « ضعب ىف اهضعب رصحنب ةريثكلا سانجألا

 لوقلا عابشإو . ضعب ىف اهضعب لخدي ال ةنابتم نوكت ةريثكلا لوصفلاو
 1 ىرخأ ةعانص قح نم اذه ىف

 مي و ؛ ةروصلاك لصفلاو ؛ ةداملاك سنجلاا نأ ىه اذه دعب ىلا ةنيابملاو

 سنجل نأ امنأو . ةروصلاك ىذلا فلاي ةداملاك ىذلاو : لاقي نأب كلذ نايس
 : وه هنأ لمح بكرملا لع لمه ال ةداملا نآالف « ةداملاك لب « ةدام سيل

 نيتروصل ةعوضوملا ةداملا َّنأو « وه سنحلاا نأ ىل+> عونلا ىلع لم سنهلااو
 ىلع الءتشم نوكي سنحلاو « نينامز ىف الإ لعفلاب امهملإ بستنم ال نيتلب اةتم

 اذه ريغ ىف ركذُت ىرخأ قورف انهاهو . دحاو نامز ىف نيلباقتملا نيلصفلا
 « ةداملاك هنأ امأو : ١ نويضا ليصفلا سيل « ًةدام سيل سنجل ذ| قا عضوملا

 ةطقاس : لب (1)  اعهتكلو : انككلو (*) اع« ع ةيساج : هنج (1؟)

 : اداه نإف )1١١( هع« ع نم ةطقاس : وه (8) م نم ةاءهقاس : نأ | نس نم

 ىارخآ هجو انهاهف ؛ ع هجو انه اه ؛ مهجو انه انه : اهجو انه اه نإف|| ه © ن اند اهف

 : عولا (١م) ىعءاعوهلل : ةرودلاك 5( س لوصفلاو : لصفلاو (16)

 ن ةروصب : ةروص|| نةدام : ةدام (؟١) ىءه ع عونلا نأ: سنحلا نأ || ن بكرملا
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 اموقم اثيش راص لصفلا هقحل اذإ و « لصفلل لباق  .رهذلا دنع هتعبط ن'الف

 «ةروصلل ةداملاك لصفلل سنجل. ْدِإو .ةروصلا دنع ةداملا لاح وه !؟ «لعفلاب

 .٠ ةدالل ةروصلاك سنجل لصفلاف

 ا ىلاشلا لصفلا |

 عونلاو سنجلاا ني ةئيابملاو ةكراشملا ف لصف ب

 « لصفلا عم تناك ةكراشف «عونلاو سنحا نيب ةروهشثملا ىلوألا ةكراشملا امأو

 . عوتو سنج هل انه ام أ © هيلع نالمع ام نامدقتن امهنأ نهو

 امهدروم ىبن دقو . ىلك امهنم دحاو لك ْنأ هو ةماع « ةكراشم ةيناثلاو

 اهجو اذه اولعجي نأ اودارأ ْنإف ؛ ةره تركُذ دق ةعماج ةكراشم هذه ّنأ

 ىلك لب « قالطإلا ىلع ىركلا ريغ ىلكلاب ىنعي نأ بجيف « كلذ نع اجراخ
 ٠ ةكرشلاب هتايئزح ةيهاموه

 « سنجل ىومم عونلا ْنأ وهو « لصفلا عم ناك ام لثف ىلوألا ةنيابملا امأو

 ٠ عونلل ىو سيل سنجلاو

 اذإ ىأ « عونلا ةعيبط نم مدقأ سنحلاا ةعيبط َنأ ىهو اهتوق ىف ىرخأو

 تعفترا تمفر اذإ لب «عونلا ةعيبط دجوت نأ بحي مل « سنأب| ةعيبط تدجو

 اذإ لب « سنحلا ةعيبط عفرت نأ بحي مل « عونلا ٌةعببط تعفر اذإو « ىه
 ٠ تدجو تدجو

 « ايلك المح ؤطاوتلاب عونلا ىلع ل سنحلا نأ ىهو « كنين' نم ةبسرق ةنلاثو

 تليق ىلا ةنيابلا نم ىف اذهو « ايلك الخ سنحلبا ةهربط ىلع لم ال عونلاو
: 

 ىم (4) م « اعلصفلاو : لصفلاف () ى٠د « د هلباق : لباق
)١( 

 ) )2٠١ىلك :
 مةذه : اذه || عنأل اردارأ : نأ اودارأ 6 ىريدل ؛ م ىمس

 سالم دب )١١( لوصفلا : لصفلا ه  )١4( ه وهو : ىهو )١60( تصفر :
 س تءفترا )١8( اعوهو : ىهو | | حي كنيذ : كني )١5( اياك ... عونلاو :

 ع نم ةطقاس ٠



 44 ىناثلا لصفللا  ةيناثلا ةلاقملا

 ةوق ىف ىتلا تانبابملا نم تسيل ةنيابملا هذهو ؛ ىوحلا ريغو ىوحلا ةهج نم

 سنها نإ ليقول ْنأ نوكي امنإ كاذ نأل ؛ سعألا لوأ ىف باجيإلاو بلسلا

 امنإ لب « عونلا نع اهنيعب ةفصلا هذه بلسن مث « انلك ؤطاوتلاب عونلا ىلع لمج

 سنجل! ىلع لمع ال هنأ ىهو « ىرخأ ةفص ةنيابملا هذه ىف عونلا نع بلسن

 هذه ةروص نكل « بجوملا كلذ وه بولسملا اذه سيلو « ايلك المح ؤطاوتلاب

 ىنأتي ال اذهو « عونلا دنع سنجل ايف سنحلا ءىاكي ال عونلا نأ ةنبابملا

 . نيفلتحم نيب الإ

 هجوب رخآلا لع لضفي عونلاو سنحلا نم دحاو لك نأ ىرخأ ةنابمو

 تاعوضومو ارومأ ىوحي ذإ « موهعلاب لضفي سنهلااف ؛ هيلع رخآلا هب لضفي ال
 ىنعمو سنحلا ىنعم نمضتي ذإ « ىنعملاب لضفي عونلاو « عونلا تاعوضوم ريغ

 سيل امو ناسنإلا مومعلاب نمضتس ناويحلا نأ ام هنإف ؛ هيلع ادئاز لصفلا

 ىنعم ىنعملاب نمضتس ناسنإلا كلذك « ةيئاسنإلا رع جرا وه امم ناسنإب

 ٠ قطنلا وهو ةيناويحلا نع اجراخ ىنعمو « ةيناويحلا

 سنجل فالو « سانجأ سنج عونلا ىف سيل هنأ ىهو « ةفلكتم ىرخأ ةنيابمو

 ٠ طسوتم امهنم دحاو لك ىف ناك نإ و « عاونأ عون

 ؛ ناعباتو عونلا ىلع نالومح امهنأ ىف ناكرتش دقف ةصاخلاو سنجلاا امأو

 دق ةكراشملا هذهو . اضيأ سنحلاو ؛ ةصاخلا تدجو عونلا دجو اذإ ىأ

 . ةماعلا ةصاخلا عم ىه ةكراشملا هذهو ؛ ةصاحخلاا ريغ عم دجوت

 مها( ن ءاع © س نم ةطقاس : نأ )١( م ريفلاو : ريغو )١(

 ةطقاس : سن ايف (5) اعةرورض :ةروص (ه0) ىالح ل- : وطاوتاب (؟)
 ع دنع :لع (2) ىع اع نم ةطقا- : نيفاتخم ... اذهو (-د) د نم

 كلذكف : كلذك || س نم ةطقاس : كلذك ةيناضإلا )١١( ع هع : هلع (9)

 ||م « اعن. ةطقاس : اذيأ سنحلاو )١١( ه ءاع وهو : ىهو (١؛) هءاع
 اعربغ : عم || ن نم ةطقاس : ىه (14) عوهذهف : هذهو



 لخدملا  قطنملا ٠٠

 ؛ ةيوسلاب هتحن ام ىلع ل# سنحلاا ةعيبط نأ ىهو ىرخأ ةكراشم تركذو

 كلذكو .٠ فعضألاو دشألا لبقت الو « ناويح ةيوسلاب ناويحلا 'عاونأ ْذإ

 تاكراشم ىف ترك ذ ول ةكراشملا هذهو . سانلا صاخشأ ىلع كاحضلاك ةصاخلا

 ؛ عضوملا اذهىف دروأو كانهىمنف ؛ىرحأ كلذ ناكل عونلاو لصفلاو سنحلاا

 سانلا صاوخ نم لعفلاب لجملا َنإف ؛ اهلك صاوخل اقفاوم اذه سيل هنأ ىلع

 ناهر ىأ ةلمحابو . ىرخأ رومأل ىرحتأ رومأ كلذكو ؛ مههف ىوتسا سيلو

 هل دروأ امنإو ؟ هل هن ءارقتسا ىأ وأ « اذكه ةصاخلا نأ لع لجرلا همدق

 . هسفنب اني سيل ىذلا ءىثلل ىماعلا نايبلا هجو اذه سيلو ؛ ادحاو الاثم
 نم ىهو « اهعيمج نود صاوحللا ضعب ىف قدصي امتإ محلا اذه نإف ةترقحلابو

 ةمئادلا صاوحلا امأو . امتادو لكلل نوكتف روصلا عبتت ىلا ةيدادعتسالا صاوحلا

 رابتعالا اذه ىسنب لجرلاو . فعضألاو دشألا لبقت ام اريثكف ٠ داوملا عبتت» ىلا

 هذه ءاطعإ اهعم ىوتسا ال ةهج ىلع ةصاحلا فيرعت ىف ذخأيو © برق نع

 ٠ هفرعتس ا © ةصاخلاا ةنابملا

 ( قطاوتلاب امهتحن ام ىلع نالت اههالك امهنأ ىهو ىرخأ ةكراشم تركذو

 نأ هب قيلي ناكدق اضيأ اذهو . دحلاو ممالاب ال امهلح نوكي ْنأ وهو
 هكح ىبني ال نأ هبرقأو هروصتو اذه عمس نمل بجي هنكل ؛ امهريغل هركذب
 لوقملا وهو « عوضوملا ىلع لوقملا نأ نظي ثيح « ساي روغيطاق باك ىف

 . طقف ىتاذلا وه « ؤطاوتلا

 ةصاخلاو « تاذلاب مدقتم سنجلا| نأ ىه اهنم ىلوألاف © تانابملا امأو

 نم امإ ثعبنتف ©« عونلا ثودح عم ثدحن امنإ ةصاخلا تناك ذإ ؛ ةرخأتم

 عال: المإ|م عناذإ عاوتنأذإ (؟) اعنم ةطقاس : ةعيط )١(

 || عرلملا لوبق ةوقك |- ؛ عةروصلا : روصلا )1١( 6م .نم ةطقاس : ءىثلا ىبعلا ()
 وأ (1:) أع نم ةطق اس : ةص احلا || ه ةكراشملا : ةنيابملا 00م عاماد : امنادو

 : همكخ )١١( ع ىو: وهو )٠١( ه6 م 6 ع امهاك : امهالك || ن نم ةطقاس
 : م مدقم : مدقتم )١9( ىا ثيحا نم : ثيح 60 اع نم هطقاس



 ٠م ىناثلا لصفلا  ةيناثلا ةلاقملا

 امإو « ملعلا لوبقك ةروصلا نم امإ و « رخآ لاثم وأ رافظألا ضرعك ةداملا

 : كحضلاك اهم امهنم

 . اهم اعون ةصاخلاو « اعاونأ ىو سنها نأ ةيئاثلاو

 « ايلك الح عاونألا نم دحاو لك ىلع لم سنحلا نأ ىرخأ ةنيابمو
 ناسنإ لك : لاقي مك « ناسنإ ناورح لكو : لاقي ال ذِإ ؛ سكعني الو
 لكو « كحضلل دعتسم ناسنإ لك ْذإ « سكعنت اهنإف ةصاخلا امأو . ناويح

 « ةماعلا ةمئادلا ةصاخلاو سنحلا نيب ةئمابملا هذهو . ناسنإ كحضلل دعتسم

 « لحم هذهو ىلوتحن ال كلت ذإ ؛ اقلطم ةصاحخلاو سنجل ىعيبط نيب وأ

 « ةصاخلا نأ ىهو « كلت نم ىف ىه ةنبابم هذه عبار و ٠ سكعلا اذه ىبعأ

 . عونلا ريغل نوكت ال (اهنإف « سناباك امئنادو عونلا لكل تناك ْنِإو

 .٠ نوكي سنجلاو

 ةصاخلا عفر سنجلا| نأ ىهو « لوألا ةنيابلا نم ةعزتنم ىرخأ ةئدابمو

 مدقتلاب ةقلعملا ةنيابملا ريغ ةنبابم هذه لعجي نأ ءاش نمو . سكع ريغ نم «هعفر

 سنجلاا امأو . فلكتلا ىف نعمأ دق نوكي هنكلو « هيف ةليحلا هزوعت مل «رخأتلاو

 ؛ ةماعلا ةكراشملا وهو « نيريك ىلع لاقي. امهنم دحاو لكنأ ىف ناكرتشبف ضرعلاو

 ضرعلا نيب ةصاخ ةكراشم دروأ ناكف « «عونلاب نيفلتخم نيريثك ىلع » لاق هتيلو

 سنحلاا نإف ىلوألا ةنابملا امأو . ىرخأ ةكراشم ركذب مُلو اصوصخ « سنجلاو

 ضرعب ام ناك نإ هنأل « هل ضرعيام لبق وهف عونلا امأف . تملع ا عونلا لبق
 « هقحلام هقهل مث « هلصفب تررقت دق هتيعون نوكتف « هتيعون نع انعبنم هل

 هذإ : الذإ (ه) ىكه«ن«م « اع« ع « د عون : اعون (م) م كاحفلاك : كحفلاك (؟)

 عنم ةطقاس : سكعلا ...نيبوأ (4-م) سبنم ةطقاس : ةنءابملا هذهو (7)
 ||ع نم ةطقاس : ىه||ه «نءد ىرخأ ل : ةيابم (ه) ىعء اعدق ل- :هذهو (م4)

 مدقتلاب (/١؛-0١1) اع « ع ةقلعتملا : ةقلعملا || ن هعفر : هعفربي )*١( اعوهر : ىهر
 نزم ةطقاس : هداخ )١5( اى هىهر : ودور )١( عرخأملاو مدقتملاب : رخأتلاو

 . م هقحلأ : هقحل || ع لصفي : هلصفب || اع ررقت : تررقت || ع انيعتسم : امم )1١9(
 ؟١(
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 لخدملا  قطنملا لف

 «جراخ نم ضرعت ىلا ضارعألا نم ناك نإو . هحرش نم كل غرف دق اذهو

 ؛ جراخ نم ضراعلا كلذ لوبقل دعتسا ىتح اعوضوم لصح دق الوأ عونلا نوكيف

 . ةصاخلاو سنحلا نيب اضيأ ةدوجوم ةنءابملا هذه نكل

 كرتشت سنحلا تحت ىتلا ءايشألا نإ : اذكه تركذ دق ىرخنألا ةئيابملاو

 ةرابع هذهو . ةيوسلاب هيف كرتشت ال ضرعلا تحت ىتلاو « ةيوسلاب هيف
 لدتسيف ايناث داعيل «امهاعوضوم نيب دوجوم قرف ىلإ ريشن (هنأل ؛ ةيدر ةفرحم

 لمجال سنحلا نإ : لوقي نأ بحي ناك لب « امهنيب قرفلا ىلع كلذ

 اعقاو قرفلا نوكيف « ةيوسلاب ال لم كلذو « ةيوسلاب الإ هتحن ىبلا ءايشألا ىلع

 تلمح امبر ضارمعألاو : لوقي برأ بجي ناك لب « نايبلا لوأ ىف

 ثلثملاوعب رملاك ةيوسلاب الإ لمت ضارمعألا عيمج سيل هنإف ؛ ةيوسلاب ال

 لمأي مث « ةيوسلاب ال لمم ضرع لك نأ مهوب لجرلا ظفلو . ىرخأ رومأو

 عناملا اف « ةيوسلاب ال ٌلومم اهيف نوكي نأ ضارعألا ىفزاج اذإ هنأ اذه نم
 «ايواسم كلذو معأ اذه نوك نوكي نأ ىسعف ؟ صاوحللا ف كلذكن وكي نأ

 ٠ كلذل هيف صخيب ال اهف اذ صخرب ام

 دصقلا ىلع صاخشألا ىف دجوت ضارمعألا نأ هذه دعب ىه ىتا ةنبابملاو
 ةبيع ةنبابملا هذهو . صاخشألا نم مدقأ ىهف عاونألاو سانجألا امأو . لوألا

 دجوت ضارعألا نإ : لوقي نأ بجي ناك هنإف ؛ شوشتلاو فيرحتلا

 .لوألا دصقلا ٍلعدجوتال عاونألاو سانجألاو لوألا دصقلا ىلعصاخشألا ىف

 تسبل ضاىعألاو « صاخشألا نم مدقأ عاونألاو سانجألا نإ : لوقي وأ

 ؟ لوألا دصقلا ىلع ادوجومو مدقأ ءىثلا نوكي نأ نم عناملا امو « مدقأ

 ىدلاقي : لوقي (7) د نم ةطقاس: ةيوسلاب ... ىلاو || م اف : هيف ( 09
 ل :نأ )٠1١( هءنء« اء عال : الإ )٠١( سول امإ : ال تلحامر (٠.-و)
 اع كلذ ؛ عكلت : كلذل || ه« اعمذمل ؛ ع هذه : اذهل )١4( ع كلتو : كلذو || اعال

 م « اع « عنأ ىهف هذه دب ؛ ه نإف هذه دعب ؛ ن هذه دعب : نأ هذه دمي ىه 0(
 . ع عاونألا : صاخنألا )١١( ن سانجألا فو : سانجألاو 04(



 5-3 ثااثلاو ىناثلا لصفلا  ةيناثلا هلاقملا

 عونلا نإف « ءىش ةطساوب ال اهيلع لمي نأ وه لوألا دصقلا ىنعم نكنإ مث
 صخشلا ىلع لمي هنإف ؛ كلذك نوكي ال .نرأ هاسعف سنجلاا امأو . كاذك

 هبُس وأ « لوألا دصقلاب صخشلا ىلع لوم هنإف« عونلا امأو . عونلا طسوتب

 ناك ْذِإ « هنع اينغتسم ناك دقف « عونلا ةظفل داريإ ىف اس دق لجرلا نوكي نأ
 . ضرعلاو سنحلا نيب زييقلاب لاغتشالا هدكو

 ضارعألاو « وه ام قي رط نملاقت سانجألا نأ ىه هذه دعب ىلا ةنسابملاو

 . اكلته: راق | دقو ةسئالتاو دلل ا ونت نهب :دوكود ةيئاتملا ذهول

 [ثلاثلا لصفلا |

 ةيقابلا تانيابملاو تاكراشملا ف لصف (ج)

 . ةيوسلاب امهتحنام ىلع نالم امهنأب ناكرتشيف عونلاو لصفلا امأو

 « لصفلاو سنها نيب اضيأ عقت هذهو ؛ ناتيئاذ امهنأ ىرخألا ةكراشملاو

 قيرط نم لصفلا لمحو « وه ام قيرط نم عونلا لمح نإف ةنيابملا امأو

 ١ ناويحلا ىأ نع اباوج نوكي نأ لص نإ و« ناسنإلا نو ؛ وه ءىش ىأ

 . لبق اذه نع ثحي دقو . قطاللا ببس لب « هتاذيو الوأ هل كلذ سيلف

 نيفلتخم نيريثك ىلع الوم الإ ةتبلأ دجويال عونلا نأ ىه ىرخألا ةنبابملاو

 لم لاو>ألا نم ريثشك ىف وأ لاوحألا رثكأ ىف لصفلاو « طقف ددعلاب

 « لفاسلا عونلاو لصفلا نيب ةنيابملا هذهو . عونلاب نيفلتحم نيريثك ىلع

 ع نم ةطقاس : هنع || ع اهمدق : اسمدق ( 4) مثنم ةطقاس : صخشلا ... طسوتب )0

 :نايئاذ )١١( عب سء حياممنأىف : امنأب )٠١( ىامهلفغأ : اهلفغأ (7)

 مع تاناويلا ناوملا||ه نإف ناك ىء عنإف : نإو )١4( ى؛ اع ناتماد

 عنم ةطقاس:لاوحألا ... وأ )١07( اعىهف : ىه )١5( عبنم ةطقاس: كلذ )١6(



 لخدملا  قطنملا ل

 قيرط نم هلاثم دْرْوأو ؛ عونلا نم مدقأ لصفلا َّنأ ىه ةثلاثلا ةنيابملاو

 « ناسنإلا عفرب عفترب الو ٠ ناسلإلا هعفرب عفرب قطانلا نإ : لاق نأب مفرلا

 لصف ذخأ لب « اعم امه نيذللا عونلاو لصفلاب تأي ملو ؛ قطان كلما ذإ

 : الئاق هلعفي نأ لعافل ام ريظن لعفو « ناسنإلاب هساقو « ناسنإلا سنج

 لصفلا نم مدقأ وهو « مسجيل عون ىملا ْذِإ « لصفلا نم مدقأ عونلا نإ

 لصف داربإ نع هلودعب قلل فّرحم لئاقلا اذه نأ كو . قطانلا وه ىذلا
 عونلا نم مدقأ لصفلا نكل ؛ كلذ كلذك « عضولا ىف نيلداعتم عونو

 ٠ بكرملا ىلإ ةروصلا ةبسن هيلإ هتبسأو « هدوجو بوجو هلع هنأ ةهج نم

 ناعونااو .« اعون ناموقيف نافلتأي نيلصف ْنأ ىهو ىرخأ ةنبابم دروأو

 لع دقو « تئاملاو قطانلا نيلصفلا لاثم لعجو ؛ عون امهنم موقف نافلتأب ال

 رمتسف ةنيابملا هذه #ركل .٠ لبق هانحرش م « بيزرلا ىبواستم ريغ امهنأ

 كلرحتملاو ساسحلا لصف سنج نم نالصفلا لعجي نأ امإ.: نيرابتعا دحأ ىلع

 ثدحيف « ناعمت<ي بيترتلا ىنلتخلا نيلصفلا َّنإ : لاقي نأ امِإ و « ةدارإلاب

 ناعونلا امأو . !بنم دحاو لك ريغ وه « عون هعم عمتجمن.ام ىلإ امهعاتجا نم

 ىرخآ عون ءامهنم دحاولكريغ ءامهتم ثدحي ىتح « نافلتأيالف بيترتلا اهلتخلا

 الصاح ائيش ال لصاحلا نوكي و « صخألا نم اءزج امهنم ,عألا نوكي لب
 بيترتلا ىف نافلتخي ال ناذللا ناعونلاو . امهدحأوه ءىش وه لب ءامهعاّتجا نم

 قطانلا نإ : لوقي نأ لئاقل نكل ٠ ةتباأ ناعمتجي ال « نينبابتم نانوكي لب

 « سانلل نيعون انوكي مل نإ و « ىرخأ ءايشأ نم ناعون امهسفنأ ىف تئاملاو

 عمتجت عاونألا ةفلتخملا عئابطلا نم ريثك كلذكو « اعون اثدحاف اعمتجا دقو

 )١( هلودعب || ىاكف : اكو (1) عوعوت ل : مفرب || م نم ةطقاس : هعفرب :
 ىددقف : دقو || ن « اع موقتيف : موقيف )١١( هدق ل :نيلصف (9) ىعء ع هلردع

 ىع م ةئيابم دإ- ؟ ى ا« عىمست : رمتس || ىءه ع ن ء م « اع بيترتلا : بهرتلا )١١(
 مع( اعالف : ال (١م) ى « جي ائيش : ءىش وس 0 ع ساحلا : ساسحلا )١0(



 2 ثااثلا لصعاا  ةي'اثلا ةلاقملا

 عامجالاب نالعفي ةيثالثلاو ةيننالك « عامجالاب ثلاث عون اهنم نوكف

 بهذ ىذلا رابتعالا نأ باوجلا َنإف « (مهريغ ثلاث عون ىهو « ةيسامملا

 هجوتم هلوقي ايف ضرغلا نأ كلذو ؛ رابتعالا اذه ريغ ةنسابملا هذه رك ذ ىف هيلإ

 قطانلاك الوصف تناك اذإ اهنإف اف كرتش امنابعأب ءايشأ ىلع ةلومم ءايشأ وحن

 تلعف تعمتجا اذإ اهنإف « اهنايعأب تاعوضوم ىلع نالاقي دق نيذللا تئاملاو

 تاعوضوم ءايشألا كلتنوكتو « ءايشألا كلتل عاونألا نم اعون نوكي اثلاث ائيش

 ناورحلا نأل ؛ قطانلا كلذك نوكي الو « عاون الل صاخشألا عضوت اك « هل
 سلف ؛ تئاملاو قطانلا ةيهام ىف الخاد سيلو «صاخشألا كلت ةيهامىف لخاد

 اناك الإو « الع نيلومم اناك نإو « املإ سايقلاب نيعون تئاملاو قطانلا

 ناويحلا تحن نيعون اناكو « ناويحلا وه ىذلا سنحلا نيبو امهنيب نيطسوتم

 اكراشم اعون ناموقي نالصف لوصفلا ىف دجو دف ؛ نيمساق نيلصف ال
 ةفلتمم عاونأ نوكت نأ امأو . عاونألا ىف كلذ دجوي الو « تاعوضوملا ىف

 ريغ كلذف  اهتاعوضوم ريغ عونلا كلذ عوضوم  اعون اهعامجأب لعفتف

 . ةيثالثلاو ةنينثالا تاعوضوم ريغ (منإف ةيسمللا تاعوضوم لشم «ركنم
 بحي و. ةب وسلاب امهتحن امىلع نالمحج امهنأ ىف ناكرتشيف ةصاخلاو لصفلا امأو

 ةمئادلا ةماعلا ةصاخلا اهنم ىلا صاوحلا ضعب ىف وه امنإ اذه نأ ملعت نأ

 نوةطان نيقطانلا نأ مك « ةيوسلاب نوكحاض نيكحاضلا نإف « ةيروصلا

 .ةمئادلا ةماعلا ةصاخل اضيأ اذهو « امتادو لكلل امهنأ ىف ناكرتشد و . ةيوسلاب

 نوكي دق لصفلاو « دحاو عونل ىه ةيقيقحلا ةصاخلا نأالف تانيابملا امأو

 . اذه ىفام تملع دقو « عاونأل

 عباوحلاو؛ىء اع ٍباوحلاف : باوحلا نإف )١( ىةيوتالاك : ةيننثالك )١(
 مهدجو : دجو )١١( ىتلاملاو قطانلا : قطانلا )١( ىوهجتم : هجونم ( ؟)

 ىعن «م« اع« ع« د نم ةطقاس : ةيثالثلا ... لاه (١؛) مهضوم: عوضوم )١6(
 س « ب ةمئادلا ريغ : ةمئادلا || عوهو : اذهو (١م١) م لست : نأ لست (13)
 5 يناف : ناالف (19)
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 دق لصفلا نإ : لاقف « كلتل ةمزال وأ كلت امنأك ىه ةنيابم كلذ عبتأو

 ؛ قطان ناسنإ لك لاقي ا « ناسنإ قطان لك لاقي الف ؛ لما ىف سكعنب ال

 . سكعنتف ةيقيقحلا ةصاخلا امأو

 امهدوجو ماودف « قرافملا ريغلا ضرعلا نب و لصفلا نيب ةكراشملا امأو

 . امهاعوضومل

 ىوميالو « لصف هل وهام امئاد ىوي لصفلا َّنأ اهنم ىلوألاف تانبابملا امأو
 ىه ثيح نم كلذو « اهريغ ىون اهنإف ضارععألا امأو : لجرلا لاق ٠ ةتبلأ

 لوبقب صتخي ال عوضوملا نأ لبق نم اهريغ نم اضيأ ىو « ةماع
 ضرعلا ناك ا هيي كلذل وهف « هريغل عضوي لب هيف وأ هيلع الو# اهنم دحاو

 . هريغل ضعي لب « هتاعوضوم نم دحاولا ىلع لمحاب صتخي ال هنأل ؛ هيوحي
 عمتجت ةريثك لوصف هل نوكت دق دحاولا عوضوم ا نإ » : هلاقام لجرلا ىسن دقو

 ْنإف ؛ لمعتسن نأ ىثبطال ٠ ىماعريغ ككشم ظفل هنأك ىوحلا مث . « هيف

 ل16 كفار «سراملاةعولا ىلع ىرقكلاو ضرفلل كرما :ىوالا ةنسو وو
 نم وه ذإ«ىوميو ىوحيي دق ضرعلا نأ وهو ٠ بوصأ ناكل هلاق ولرخآ هجو

 كلذكف « ناسنإلا ريغ ىلع لمي امك هنإف ضيبألاك « صخأ ةهج نمو معأ ةهج

 ضيبأ لك الو ؛ضيبأ ناسنإ لكال نوكيف «ضيبألا ريغ ىلع لمي دق ناسنإلا
 ضعب عم ةنيابم هذه نكلو ؛ اذه كاذ ضعب و « كاذ اذه ضعب لب « ناسنإ

 ةلمج نم اجراخ همعي الو ءىشلل ضراعلا لعج فك هنأ لمأتف ٠ ضارعألا

 « كلذك هلعج فيك هنأ امأو . هنمو هيف هنأ فلس ايف هون ناكو ؛ ضرعلا

 مهللا « هيلع ديزي و عونلاىوحي هنأ نيا اهم ىلا ضرعلا طورش نم لعج هنءالف

 . ام ضرعل لب «ضرع.لكذ ال « ةنبابم هذه نأ دارأ نوكي نأ الإ

 )٠١( مه( ان« م2 اع« ع « س ىوحي : هيوحي )١0( ع لكشم : ككشم ||

 ن«مءدنأك : نإف|| م لمع : ىلع )+١( ند نم ةطقاس : هجو )١٠6( #ي :

 + ىع عادق )١7( عضمب : ضعب عم .



 5 ثلاثلا لصفلا  ةيناثلا هلاقملا

 ةعيبطلب 6: ناصقنلاو ةدايزلا لبقي لوصفلا نم شال ْنأ ىرخألا ةنيابملاو
 ؛ كلذ منمال اًضرع ءىثلا نوكو«ناصقنلاو ةدايزلا لبقت بأ عتتمت ةيلّصَقلا
 . ناصقنلاو ةدايزلا لبقت ضارعألا نأ قلطأ لجرلا نكل

 «هنيعب دحاو عوضوم اهتالباقمل دجوي نأ عنمت ةيلصفلا نأ ىه ىرخأ ةنيابمو

 ةقرافملا ريغلا ضاعألا نإف ب كلذ منمتال ةيضرعلاو« قطان ريغو اقطان وهنوكيف

 . دحاو عوضوم اهنم تاداضتإ نوكي دق

  رخآلا ىلع سكعن امهنم دحاو لك نأ ىف ةيةيقحلاةصاحلا كراشيف عونلا امأو

 امهتاعوضومل اعم نادجوي امهنأ ىفو ؛ ناسنإ كاحض لكو « كاح ناسنإ لكف
 . اماد

 « رخآ ءىششل اسنج ريصي ءىثل عون وه ىذلا ءىثثلا نأ اهالوأف تانبابملا امأ

 . ادج ةيدر ةشوشتم ةنبابملا هذهو ؛ رخآ ءىشل ةصاخ نوكت الف ةصاخلا امأو

 فياضملا عونلا نيب ةنيابملا داريإ ىلإ تفتلي ال فلس اهف ناك هن“الف الوأ اأ

 « كلذ نع ضرعأ دقف نآلاو « لفاسلا عونلاب لهتشل لب « هريغ نيب و سنجي

 : لاق ناكول هنكل . ريس اذه ىف بطخلا مثءسنجل فياضملاعونلاب لغتشاو

 ةصاخ ريصت ال ةصامخلا ْنِإ :لاق مث « رخآ ءىثل ةصاخ ريصب دق ءىثلل عونلا نإ

 : لاق ولو . بذاك عونلا ىف مكحلا نكلو ؛ ةنسح ةنيابم تناكل ءرخآ ءىثل

 ناكل «رخآ ءىشل اسنج ريصتالةصاخللاو «رعآ ءىهشل اسنج ريصيءىشلل عونلا ْنإ
 سيل ىذلا عونلا نأ كف . بذاكةصاخلا ىف مكحلا نكلو ؛ احيحص اضيأ اذه

 ةصاخ نوكتف «اسنج ريصت لفاس ريغ عونل ةصاخلا كلذك « اسنج ريصي لفاسل

 م عمت : منمت || ى لصفلا : ةيلصفلا (؟) اعةعيطو : ةعيبط لب ( )١
 اعاهم: امهم (0) ىع عنوكي ىتح : نوكيف (ه) ى اهتلاقمل : اتالباتل ( ؛4)
 ع ةشودم : ةشوشم )١١( عرخأ لح :.ىثل اساج )020( يع« ع لك نإف : لكف +(

 ع تناك :تناك )١5( ع يشماه اسنج + :عونلا نإ )١6( م لغش : لغتُس )١6(

 )١0( د نم ةطفاس : ءىثل ...ريصي )١8( عامك : كف )١9( ن نوكيف : كلذك ||
 د نم ةطقاس : اسنج ... كاذك ٠



 خم

 لخدملا  قطنملا ل

 : لاق ناك ولو . سنجو ةصاخ هنإف نوللك « اهل عاونأل اسنجو « لاع عونل

 رخآ ءىثشل ةصاخ ريصت ال ةصاخلاو « رخآآ ءىثل ةصاخ ريصي, دق :ىئثلل عونلا نإ

 ٠ ايقتسم ناكل
 اذهو:# ةرشاتم ةضالئاو هوجو ق مدقتما خوتلا نأ نعو ىرخ] ةنابمو
 ٠ فلس دق م « لوقعم سم

 ةصاخلا امأو « امئاد لعفلاب دوجوم عونلا نأ ىهو ىرخأ ةنبابم دروأ مث

 ةصاخلااب ىنع ْنإ هنأ كلذو ( اضيأ ش اوس انه اهو. تاقوألا ضعب ىف دجوتف

 ىلإ هكلس نراك ىذلا بهذملا نع جرح دقف « لعفلاب ىذلا كحضلا لثم

 نإف « امئاد لعفلاب دوجوم كلذف «ىعيبطلا دادعتسالا ةصاخلاب ىنع ْنِإ و ؛ نآلا

 تح ْنِإ  ةنبابملاهذهو . اما دلعفلاب هل دوجوم عبطلاب اك اح ناسنإلا نوك

 ٠ اضيأ ةصاخلا عم لصفلاو سنجل اهرك ذب نأ بجي ناكف

 عيمللا نيب ةدوجوم ةسابملا هذهو « نافلتخم امهدح َّنأ ىه ىرخأ ةنيابمو

 اههمعيف ضرعلاو عونلا اأو ؛ ةصاخلاو عونلا نيب لاحلا رابتعا صخم تسيل

 ؛ امهنري امددعبل اهيف ناكرتش ةريثك ءايشأ اهل دجوي الو : لاق . ناياك امهنأ

 هدحاو هعون دحاولا هوما نألوءسيل كلذو ةيهالل هذه نءالف ةنبابملا امأو

 سنجلاا نيب اضيأ دجوت ةنابملا هذهو . ةدحاو نوكت نأ بجيال هضارعأو

 عونلا نإف اضيأو . ةصاخلاو سنحلبا نيب و « ةصاخلاو عونلا نيب و « ضرعلاو

 ءهيف ةكريشملا هناعوضومل ىوتس عونلا نإ و « امهوتو ادوجو ضرعلا لبق

 ةصاللا امأو . جونزلا داوسك قرافم ريغ ناك ْنإ و « ىوتسنال دق ضرعلاو

 بجي ناك دقو ؛ امهتاعوضومل نامتاد امهنأ ىف ناكرتشيف قرافملا ريغلا ضرعلاو

 ةصاخلا نأب نافلتحي و . قرافملاريغلا ضرعلا نيب وعونلا نيب ةكراشملاهذه بن ال نأ

 :ىهو (4) عذناك :ناكا (م) اعءنوكتال : ريصتالإ! ع.ىثلا : ىثلل )١(

 م ىرج : جرخ || ع كاحفلا : كحضلا (م) هنأ + : مث (5) ع نم ةطقاس

 تن بجي سيل : بجي ال 005( ع نم ةطقاس : ام )١4( ى سيل : تسيل )١0(

 ٠ ىءعذنأى :نأب )5١( ن « اع اماد : نامئاد )0(



 57 مبارلاو ثلاثلا لمعفلا س ةيئاثلا ةلاقملا

 ىجنزلل داوسلاك عون نم رثك أل دجوي قرافملا ريغلا ضرعلاو ؛هدحو عونلل دجوت

 . لوألا هلاقملا ىف فلاسام ىلإ تعجر اذإ اذه ركذتن نأ بجيو بارغلاو

 ةصاخلا ىفو « ةيوسلاب نوكي نأ بجي ال ضرعلا ىف كارتشالا نأ ىرخأ ةئسابمو

 . هيف ام تفرع دقو « ةيوسلاب نوكي نأ بحي

 هذهل درفأ نم لوأ اهدروأ ىلا ةروهشملا تاشابملاو تاكارتشالا ىه هذهف

 هدروأ ام عيمج و . هبيئرتو هرك ذ جاهنم ىلع اهانك ذ دقو « اباك تايلكلا ةسمللا

 لصفلا :الثم لاقيف هنع ربعي نأ نكميف 6 ةماع ةنءابم تسيل ىتلا تانمابملا نم

 نأ الثم ضرعلا ةعيبط ىف وه ام ضعب نأش نءو « اذكن وكي نأ هنأش نم سيل
 ناكل قفو هنأ ولو. «ارمتسم كلذ عمو» : هلوقل انيسحن اذه نوكيف ءاذك نوكي

 نيب ىلا مث « ةعبرأ ةعب رأ نيب ىلا مث « ةسمللا نيب ىلا تاكراشملا الوأ دروب

 دحاو نيب ىلا تانيابملا دروب ناك كلذكو « نينثا نينثا نيب ىلا مث« ةيالث ةنالث

 ىرخأ ةدحاوو ةدحاو لك نيب ىلا مث « ةثالثو نينثا نيب ىلا مث « ةعبرأ نسبو

 ةنبابمو ةكراشم كرت دق نوكي الو « بجاولا وه ام ظفح دق نوكيف « ةصاخ

 هرك ذ ناك امر « نيرخآ نينثا نيب امهك ذبو «المهم اكرت اهنم نينا نينثا نيب ىه
 ' نسحأو عقوأ هامهأ اف

 | عبارلا لصفلا |

 ضعب عم ةسملا هذه ضعب ةبسانم ىف لصف ( د )

 وهىذلاءىثلا نأ لعن نأ بجيف « ةسمخلا ةيلكلا ظافلألا هذه انفرع دق ْذِإ
 بجي سيل لصفلا كلذكو . طقف هعونل لب « ءىش لكل اسنج سيل سنج اهنم

 ثيح نم امإ و «هسنجلف مسقم وه ثيح نم امإ لب « ءىش لكل الصف نوكي نأ

 اسنج نوكي نأ زوجي دق دحاولا ءىثلا نأ سندا كلذ عونلف موقم ود

 اع نم ةطقاس : هيف ... دقو )( ع نيتيص احلا : ةصاخلا (م) ىعهبجوف:بجيو )0

 ىلا ٌجدررأ : درفأ || ع نم ةطقاس : ةروبشملا |! م > ع نم ةطقاس : ىه (ه)
 ى اك ذي: دروب 0001( ىسكخ | : ةسمللا || منم ةطق اس : نيب ٠( ) ععيمج : عب ميمجو (1)

 دىرخأو ل- : ةدحاوو || منم ةطق اس : ةدحاو ||! ي ثالن : ةثالث || ىعب رألا : هدأ )١١(

 )١9( ىدنوكيل : نوكيف .
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 لخدملا  قانملا ١٠

 « كردملا نم عونلاك ساسحلا َنإف ؛ اضرمعو ةصاخو اعونو الصفو «سنك وأ

 ىذلو نيلجرلا ىذل سنج ىئاملاو ؛ ناوول لصفو « رضبملاو عماسلل ل

 أميرو . ناسنإلل ماع ضرع تاناورمل ةيفانوبا لقنتا عونو ١ لجرأ عبرأ

 ٠ دحاو ىف ةسمللا تعمتجا

 جاتحال الإ و « سنجيل اعون لصفلا الو « ةتبلأ لصفلل اسنج سيل سنملاو

 سيل قطانلا َنإف ؛ سنابا ةميبط نع جراخ ىنعم لصفلا لب « رخآ لصف ىلإ

 ءىثلا كلذ نوكي نأ مزلي ناك نإو « قطن وذ ءىش لب « قطن اذ اناوح وه

 ىنعم ىف الخاد ناودحلا ناكولو ؛ ناسنإلا وهف قطنلا وذ ناويحلا امأو « اناوح

 «قطنوذ ناويحوه ناويح : تلق دقف « قطان ناورح : تلق اذإ ناكل قطانلا

 لاقي نيف لتعتلا لهيردتلا ليفان[ وب مدسلاو ع لانا و فاغلا 3 نإ

 ةداملاك هنكل « هتيهام ىف لخدب الو هيلع لاةي ىذلا ءىشلا ىلع مزاللا ضرعلا

 « ضعبلا ىف دجوت ىلا ةصالا ةبسنك هجو نم هيلإ لصفلا ةبسنو « لصفلا

 هلوخد هتيهامو هدح ىف لخدب مل نإ و « لعفلاب ادوجوم هموقي لصفلا نكل

 صخأ لصفلا ناك نإ اذه «ةدالل ةروصلاكو للعلا نم ريثكك « هتينإ ىف

 لك لوق نإ «ةقيقحلاب وأ ةتبلأ هنع اجراخ عقي ملو « سنملا نم قالطإلا لع
 ةفسافلا فكل لصت ءايشألا هذهو . عونلا لع وه ليصحتلا دنع امهنم دحاو

 ٠ لوألا

 ماعلا ضراعلا امأو ؛ ماع ضراع ةبسنك لصفلا ىلإ هتبسن نوكت سنحلاو

 « اماع اضرع عونلا ىلإ سايقلاب و « ةصاخ سنحلا ىلإ سايقلاب نوكي دق هنإف
 ؟ نأسلالل ماع ضراعو 4 ناودملا صاوخ نم ةصاخ هيإف ةدارإلاب لاقتنالا لثم

 منم ةطقامس: ىف )١١(  عدذإو: نإف (1) ع ستحل : سنع )١(

 م ةرورضااكو : ةروصلاكو | | اع لولعملا : للملا | | ن ريثك ةينإ: رثكك هسإ (1:4)

 ضرعلا : ضراعلا || اء ضرع : ضراع )١8(  ىعءهامإ ل : ليصحتلا )1١(

 , ه نم ةطقاس : ماعلا || اع



 ١1١ عبارلا لصفلا  ةيناثلا ةلاقملا

 « بكرملا مسلبا صاوخ نم هنإف ضايبلا لثم « ىلعأ سنحلا ٌةصاخ ناك ام رو

 امبيرو ؛ اهلك سانجألا ىلعأ صاوخ نم ناك امبرو « ناسنإلل ماع ضراعو

 كلت ريغل ضرعي دق ناك اذإ « سانجألا نم ءىثل ٌةصاخ ماعلا ضراعلا نكي مل

 ليبس ىلع سهوحلا مزاول نم هنإف «فعضألاو دشألا لوبق عانتما لثم « ةلوقملا

 عقي دق كلذ نأ ملعتس ْذِإ « هسانجأ نم سنحل ًةصاخ سيلو « هريغلو هل مومعلا

 ناويح وه ثيح نم  ناويملا اذهىنإ هتبسن ناويحلاو . هسانجأ ىلعأ ريغ ىف
 لوقم هنإف « صاخشألا ىلإ عونلا ةبسن  قطنلا هيف ريتعي ملو ةراشإلا هب قحلأ

 « صاخألا ىلع طقف صاخشألا ىلإ سايقلاب عون وه ىذلا عونلا لوق هيلع

 ثيح نم ناويهلا صاخشأ ىلإ سايقلا» سنج وه (:!1 لب « سنجلاا ةبسن ال
 (ةيناويحلا هعم ذوخأم ريغ قطانلا اذه ىلإ سايقلاب قطانلا كلذكو «ةقطان تراص

 نم ناوي ا صاخشأل لصف وه لب « لصفك ال روكذملا ىندملاب هل عونك هنإف

 ربتعي نأ ريغ نم كاحضلا اذهل عونلاك هنإف اضيأ كاحضلاو . ناورح ىه ثيح

 اضيأ ضيسألا كلذكو ؛ سانلا صاخشألو ناسنإلا ةصاخ وه (منإو « اناسنإ

 . هل عونلاك هنإف «هيلإ راثم ضيسأ وه ثيح نم ؛ ضبألا اذهل

 «ضيبألا اذه هنوكل عوضوموه ىذلاءىشلل ماع ضرع وه امنإ ماعلا ضرعلاو
 .٠ ضيألا اذه وه ثيح نم « ضيألا اذهل ال

 سنخلاف « بكرت دعب اكرت ضعب عم (اهضعب بكرتي دق ةسمخلا هذه نأ ملءاو

 « الثم قطانلا وه ىذلا ناسنإلا لصف سنج كردملا نإف « لصفلا عم بكرتي

 ناك نأ هل ضرع دقو « لصفلا سنج وهف « قطانلل سنج هنإف سفنلا وذ وأ

 ٠ ناسنإلل ىلا ةطسوتملا سانجألا ضعب لصف سفنلا اذ ّنأل « سنحلا لصف
 وه ىذلا ناسنإلا ضرع سنج نولملا َّنأ لثم ؛« ضرعلا عم سنحلا بكرتي دقو
 نأ بحي سيل هنإف ؛ لوألا فلاحي بيكرتلا اذه نكل « ضيألاو دوسألا

 « عناضإلا :هوحملا (4) نذإ:اذإ (") سامنإو اهلك : اميرو اهلك (؟)
 : ضرعلاو )١16( اع ض احشأو : صاخشألو )١( اع تراص وه :تراص )٠١( هى

 سنج )١1( ى « اع« ع بيكرت : بكرت || ى ع« اعابيكرت : كرت )١0( اع ضرعلاك ال

 : قطانل || ه سنحت : سنج )١5( ع لصفل : لصفإ| ىء6 ه لصفل سنك : لصف
 .ىيوع اع ن اسنإلل : ناسإلا ||ى ضرعو ؛ ن نم ةطقاس : ضرع )1( ن قطانلا
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 لخدملا  قطنملا لحي

 نوكي نأ بحي ضرعلا سنجو « غونلل اموق٠ اسذج موقملا لصفلا سنج نوكي
 سنحل اموقم الصف لصفلا سنج نوكي دق معن . عونلا كلذل اقحال اضرع

 . عونلا سنحل اقحال اضررع ضرعلا سنج نوكي دق كلذكو « عونلا

 كاحضلل سنج لعفلاب بجعتملا سرأ لثف ةصاخلا عم سنحلا بيكرت امأو
 . ةصاخ وه ىذلا لهاصلل سنج حايصلاو « ةصاخ وه ىذلا لعفلاب

 ؛ناسنإلا سنجل صف هنإف ساسحلاك « سنها عم بكرتي دق اضيأ لصفلاو

 ثالنلا اياوزلا ىواسم : انلوق نم نيتمئاق ىلإ ةبسنلا لثم « ةصاخلا عم بكرتيو

 رصبلا قرفملاك « ضرعلا عم بكري دقو ؛ ثلثملا ةصاخ لصف هنإف « نيتمئاقل
 . نطقلا ضرع لصف هنإف

 دقو ؛ ناسنإلا سنج ةصاخ ىثملا نإف « سنها عم باوند

 امبرو « عونلا ةصاخ عضاوملا نم ريثك ىف قرافت الف « لصفلا عم

 مسقتملا لثم « معأ لصفلا ناك اذإ كلذو « عونلا ةصاخ مم 1

 + .نلنهتلا اذه فاح فستلا |3 نانا جوزلا لصف وه ىذلا نبي واسام

 ضرع قولماو 6 نولملا ةصاخ رصبملا نِف 4 ماعلا ضرعلا عم بكرتت دقو

 نوكي هنأل « عونا ضرع قراغي الف سنها عم بكرتي دق ضرعلاو. ناسنإلل ماع

 اضرمع سيلو « سنجل ةصاخ وه ام عونلا ضاررعأ نم نكل « عونلل اضرع

 معنأأ ىلوا دملاو . ىجوغاسإ باك مت
 مسقلاو ءالألا فداصمو

 ى ٠ مم ضرعلا سنج نوكي نأ بجيو : نوكي نأ بجي ضرعلا سنجو )١(
 ه©عسنكح : سنج || ىبنم ةطقاس : نأ (4) س اسنجاال ؛ ع نه ةطقاس : امحال (©)
 :اذنإف (١؟) .ن « اع بكر ش و: بكري دقو (4) ه بكري دقو بكريو (7)

 ملاو ... دجلاو (!.  ١و) هنن ةطقاس : و سنجلل ةصاخ وه 6 اعذإو

 ٍ؟ هىلالا نفلا ؛ هنمو هللا دم لوألا نفلا نم يناثلا ةلاقملا تمن : مسقلاو ... مت ؟ ن نم ةطق اس

 اع قطنملا لع نم لوألا ةلملا نم لوألا نفلارخآ



 "'مالعألا سرهف ) ل

 عجارملا مالا

 قطنملا بحاص : اضيأ انيسنيا هيمسيو « ١١ س م ص |[... سيلاطوطسرأ
 . 4/١١ هب متؤملاو « ؟/ه و لوألا معملاو « 10١

 اضيأ ىمسو « روهمثملا سديلقأ باك - هل9 |... .. تاسقطسألا

 ١٠ثلاالانرقلا ىف ةرعلا ىلإ مجر ناكرألاو لوصألا

 فسوب نب جالا مهههأ نيفلتخحم نيجرتم ىدبأ ىلعو

 ٠ ةرق نب تباث حيحصّس قاما نب نينحو « رطم نبا

 ] ىطفقلا 5١ | 1

 ناذمه نم اركنتم انيس نبا اهملأ جرخ« سرافىف ةنيدم 0١م [... ... ... ناهمصا
 ةيفوصلا ىز ىف نامالغو ىناجزوحللاو هو>أ هعمو

 « هيوكاك نب ةلودلا ءالع امحاص ادصاق غ1 ةنس
 817/١ توقاي]ه غ١ ةنس ءاذشلا باك اههف متأو

 . [ 41١9-48١0 ىطفقلا « ١١/١ ىركبلا

 ءاوس « هتمدقمو لخدملا ىف وأ ىناجزوملا ةمدقم ىف تدرو ىتلا مالعألا .امسأ انه ضرعن )١(
 ٠ حيو ىلإ اهنم جاتحيام نيكضومو « صنلاىف اهنطوم نينيبم « نك امأو بتك مأ صاخأ .امسأ تناكأ

 اذه ىف ىنتكي ام اريثكو « مهشق اني وأ مهءارأ ىكحي نم ءامسأ ركذب نينض انيس نبا نأل« ةليلق دج ىهو
 لاق « (م8 ص)موق بهذ« ( 5٠0 ص نيطحشتملا ضمب : لوقيف « ععرصتلا نود حي ولتلاب

 ٠ همسي حرصي وأ باك ىلإ ريش نأ لقو ٠ ( 45 ص ) ءالضفلا ضعب



 ح04 د

 عجارملا مسالا

 ثلانلا نرقلا « روهشملا ىضايرلا فوسايفلا - ه١ |[ سديلقأ

 [ 7٠ ىطفقلا | .ناكرألا وأ لوصألا ىأ تاسقطسألاب

 4 ناسارخو ناتسريط نب ةرورمشسم ةئيدم _-_ 5/١ همم هما .موث تاع

 ةلودلادجم هنبا هدعب نم مث« هيوبنب ةلودلا رفش اهكح

 انيس نبا ىناجزوحلا ديبع وبأ لباق اهفو « همأو
 [18/9 توقاي - ١5/١ لخدملا] هع .م- غ.؟ةنس

 . ءافشلا قطنم ءازجأ نم ءزج 1 ا/إوه [... ... ... ناهرلا

 ايست نآآب ,لصتا: ءافشلا باين بعاض سهر | بح :نايزفلا
 خيشلا فوت ىح هل امزالم لظو «هع .مس- غ.؟ ةنس

 ناك هنإف هذيمالت بجنأ نم نكي ملاذإ و ه67مةنس
 ةمدقم اضيأ رظنا 00006 قيبلا ] مهافوأ نم

 : م ص ءافشلا

 بحاص : رظنا 1١/٠05) - ع/))٠.#مسب - ١1؟/)١٠ |... ... ... ...لجلا

 . ىحوغاسإ

 يلى

 « هنم تسيلو لبحلا ىلإ بسنت ةفورعم ةروك- مل/* [... ... ... ... ىرلا

 هك اوفلاةريثك «[ 9.٠ ىركبلا |ناسارخن ىلإ ب رقأ ىهو

 توق ا. ] ةةلب اسلا قي رط ىلع جاسحلا طحمو « تاريدللاو

 لصتاو« غ١ غةنس لوحانيس نبا اهماإ ىلقتنا [ م7
 هتاوادمم لغتشاو « ةلودلا دجم اهنباو ةديسلا ةمدخب
 .ناريإل ةيلاحلا ةمصاعلا نارهط ىهو .[ 41 4ىطفقلا ]



 ...جوغاسلإ بحاص

 قطنملا بحاص
 م اص جم

 ناجدرف

 ل ||

 مجارملا

 ىرلاو ناجرج كلمي هيوب نب ةلودلا رق ناك - و/؟
 «ىرلاون اجرح هلودلادجم ىلوت "م7 قوتاملف نادمهو

 ءرمعلا نم ةعبارلا غليدق نكيملو ناذه هلودلا سمو

 ريثالا نبا ] كلملا رييدت ىف هتدلاو ىلإ عجرملا ناكو
 («هاذشو جنلوق نم هحلاعو انيسنيا هب لصتا .[ ١1/1

 4٠6 ةنس ةرازولا كلذ دعب هدلقو « هئامدن نم حبصأو

 هلع تداع املو . هوسبحو دنجلا| هيلع بغش نأ ىلإ

 ةرازولا هدلق مثءهبلطي لسرأ «ةلودلا سم ىلع جنلوقلا

 . ه غ١! ةنس قوت ىح هتمدخ ىف قبو ايناث

 [ ما" ٠و 7مم ] روهمشملا ىروصلا سوي رفرفوه

 ىحوغاسلإ بح اص هيمس امنإ و« همساب انيس نبأ حرصد.ال

 لوأ 1/٠٠١-٠١)/4 -11/٠١5- لجرلا

 دصق نم_ه/45 قطنملا لع ةسمخلا هذه ةفرعم مدق نم
 ٠١/41١ لخدملا فنصم - ة/ا/لاب بالا اذه ميدقت

 . سيلاطوطسرأ رظنا  ؟١١ |...

 امل لاقي و « ناذمه ىحاون نم ةروهشم ةعلق - إم أ[... ...
 تاطوطخلا ضعب اهتسر . | ١417/م توقاي | ناهارب

 ةيسرافلا فو « ناجزورف رخآلا (اهضعب و « ناجودرف
 سوماق] ةعلقلاال صئاصحلاوأ تافصلا ىهناكز ورف
 ابم سبح انيسن| نأ :رألا . | 56610 م888 ساجنيتسا



 من 1[

 عجارملا مسالا

 ركسع مدقم كلملاجاتةروث دنع كلذو ( هي رجم 6١ 4 ةنس

 دجتتساو « ةلودلا سمثن ب ةلودلاءا6“ ابمح اص ىلع ناذمه

 دمخأو هيلإ فذ «نابصأ بحاص ةلودلا ءالعب اذه

 ءالع ةبتاكمب انيس نبا مهتا دق كلملا جات ناكو .ةنتفلا

 .[ 17١ 4751١١ ىطفقلا ١" /نريثألا نبا | ارس ةلودلا

 ١و ص ءاذشلا ةمدقم رظنا باك ٠١*١٠ ةيقرشملا ةفسلفلا

 دمب ةيقطنملا ةعومجملا ف باك لوأ 99/٠6١ |... ... ساي روغيطاق

 ٠ تاالوقملا برعلا هام « ىحوغاسلإ

 ١" ص ءافشلا ةمدقم رظنا - باك - م١٠ |[... ... .. قحاوللا

 سوويلطب فيلأت نم < روهشملا كلفذلا باك ؟/١١ |... ... ... ىطسحملا

 ةرم نم رثك | برعلا هلقن ٠ داليملا دعب ىناثلانرقلا ىف
 ةذوخأم هتحرتنأ حجرألاو « ىرجحلا ثلاثلا نرقلا ىف

 ةرّدع ثالث ىلع لمتشا و « ةينانويلا ال ةيناي رسلا نع
 حير اتونيالا ] مدقلا كلفلا ملع عورف عيمجل وانا هلاقم

 .[70 ١1١ كلفلا ملع

 [ ١١9 ىطفقلا ]رق نبتب اثهمجرتو [م+ ىطفقلا ]همجرت

 : سيملاطوطسرأ رظنا ه٠ 8 نوءاشملا

 . سيلاطوطسرأ رظنا ١/04 |... لوألا ملعملا



 مسالا

 لخدملا فنصم

 .. هب مت وما

 ناذمه

 مس ١١و

 عجارملا

 91/٠١ - ىحوغاسإ بحاص رظنا .

 0  6/1١سبل اطوطسرأ رظنا ل ٠

 ... ...| سراف ىف ملقإو ةنيدم ةمجعملا لاذلاب - م/# ٠ اهكح

 امهفو . هم ةلودلا رف توم دعب ةلودلا سمش

 نيترم ةرازولا دلقتو ةلودلا سمس انيس نبا لصتا
 47١/4[ ٠ توقاي ]

)١4( 



 م١

 "سرا سرق[ ب
 سوي رفرفل ىج وغاساإ 900 ةحفصلا
 قشمدلا نامع ىبأ ةحرت انيس نبال لخدملا رطسلاو

 نيفلتخم نيريثك ىلع لومحملا 1 نيفلتحم نيريثك ىلع لوقملا ١4/40 ١٠١9|

 . وه ام قيرط نم عونلاب .وه ام باوج ىف عونلاب

 ىلع لاقي دقن عونلا امأف 1 ىلع ..المعتسم ناك... عونلا 10

 بترلإل اضيأ عون لاقي دقو تحن بترملا هنأب هنودحيو +

 . سنحلا تحت 5

 نيريثكل علومه لا وهعونلا ني ةلتحم نيريثك ىلع الوقم هه

 . ددعلاب يفلت :: تاو دقتلا

 نم هيلع ل هسا الا . | حلا هيط لاق ىلا ن١ | وردت
 . وه ام قيرط . وه ام قيرط نم

 مزالاو ىجوغاسإ ىك اح ''لخدم””ىف انيس نب !نأىلإ(ه ١ ص «ءافشلا ةمدقم) انرشأنأق بس )١(

 ضعب نيدروم « ةاك الا هذهل هلثمأىلإ انه رين نأ ديفملا نمو ٠ اهصنب هتاريبعت ضعب و لب « هبيترت

 « قشمدلا نابع ىنأل ةيبرعلا ةمحبرثلا نع اذخأ كلذو « '“ىحب وغاسإ ” ىف !.لب اي امو لخدملا لمح

 روتكدلا اهرشن دقو « ةيلهألا سيراب ةبتك “ نون اجروألا ”” طوطخم نع ةذوأم ةخسن ىهو

 . ةحفص ١١56 98١1ه « ةيبرعلا بتكلا ءاحإ راد « ىناوهالا داؤف دمحأ



 ةحفصلا

 رطسلاو

 ةدلامت

 يا

 ةدلاف

 لافت

"011 

 هزه ١

١1 

 0 للا 7

 انيس نبال لخدملا

 ساجال سنج هولا نإف
 تحضنو ؛ مسحلا هتحنو ٠ هقوف

 . سفنلا وذ مسملا مسجلا
 نسيسانلا ' ,ىئذ مسحلا تحن و

 ناومألا تحنو : ناويملا

 ناويلا تحنو«قطانلاناويلا

 ناسنإلا تو «ناسنإلا قطانلا

 ٠ ورمخو طر

 وه ام لصفلا نم ناك ىح

 هنمو: صاد وهام هنمو ؛ ماع

 . صاحلاا صاخ وه ام

 هل لاقي ىذلا لصفلا امأو

 لصفلا هنإف « صاحلا صاخ

 . اعونهمزق سنحلا ةعيبطب نر ا

 . ةيرخآ ثدحي ام امنمو هب ريغ

 هب لضفي ىذلا هنإ اضيأو
 . سنحلا ىلع عونلا

 سوي رفرفل ىجورغاسإ

 ىدمدلا نع ىبأ ةمجرت

 « ساجاضي أوه ىهوأل ا نإ
 مسحلا تخنو ؛ مسجلا هتحنو

 مسالا تحنوإ سفنتملا مسملا

 ىملا تحنو « ىلا سفنتملا

 اذه تحنو : قطانلا ىلا

 ناسنإلا تعنو . ناسإلا

 . نطالفو طارقس

 امان نانفف قهنلا اأن
 : صاخلاا صاخو اصاخو

 كل اها يخو: كاو
 صايلا صاخ لصش#ب هريغ

 ثدحم لصذب هنلاخي ناك ىم

 : عونلل

 ثدحم ام لوصفلا نم نإ

 . رخآ ثدحم ام اهنمو اريغ

 هب ىذلا وه لصالا نإ

 ٠ سنها ىلع عونلا لضفي



 ةحفصلا
 رطسلاو

 نراه

1) 

 ل

2 

1 

 انيس نبال لخدملا

 نيفلتخم نيرياك لعلوقملا هنإ
 .وه ءىش ىأ باوجف عونلاب

 . سنمبا ىف فلتخت ال

 ماسقأىلإةمو سقم صاوألا

 5-1 هريغلو عونلل ةصاخ : ةعب رأ

 نوكي ىذلا وه ضرعلا

 عوضوملا داسفريغ نم دسفي و

 . هلماح ىأ

 قر دوه امن اهلا ضرما نم
 . قرافم ريغ وهامهنمو

 دجو. نأ نكمي ىذلا وه

 دجوي.ال نأو هنيعب دحاو عئشل

 لصفالو سنحجي سيل ىذلا هنأ

 اديأ وهو عون الو ةصاخ الو

 . عوضوم ىف مئاق

 سوي رفرذل ىح وغامسإ
 قشمدلا ناهع ىنأ ةوحر

 ىلع لوما وه لصفلا

 نم عونلاب ني-فلتخم نيريثك
 . وه ءىث ىأ قيرط

 فلتحم هب ام وه لصفلا

 , سنحلا ىف فلتخت تسي ءايشأ

 ةصاخلا يومسقيب دقو

 اهنم نأ كلذو تاهجوعب رأ ىلع

 ... هذحو ام عونل ضرعي

 لطب ونوكي اموهضرعلاو

 . هل عوضوملا داسف ريغ نم

 هنمو اقرافم هنم نأ كلذدو

 . قراذمرغ

 هيف نكمي ىذلا وه ضرعلا

 هنيعب دحاو ءىثل دجوي نأ

 لصفالو سنجي سيل ىذلاوه

 ادبأ وهو ةصاخ الو عون الو

 . عوضوم ىف مئاق
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 فيلامتي

 م0101

١/1 
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 دل ١١

 انيس نيال لخدملا

 ىه ةسمخلا رعت ىتلا ةكراشملا

 .نيريثك ىلع هلوقم ىأ ةياك اهنأ

 قطانلا كلذل اولثم دقو

 اعاونأ ىوحي هنإف

 ناكرتس لصفلاو سنجلاا نأ

 نم امرملع لم ام لك نأ ىف
 ىلع لمج هنإف ء وه ام قرط
 : عاونألا نم اهمحن ام

 اههتحتام عفر ةلع امهعفر نأ
 . عاونألا نم

 لميا ؛رثك | ل علمي سفاجا
 ةصاخلاو عونلاو لصفلا هيلع

 ضرعلاو

 لصفلا ىو سنجل نأ

 . ةوقلاب

 سنجل, | ةعيرط عفترتال كلذأو

 . لصفلا ةعيبط عفرب

 سوب رفرذل ىجوغاسإ

 قدمدلا ناع ىلأ ةمحرت

 هنأ وه اهلك امل ماعلاف

 . نيريثك ىلع لمن

 ىوحي لصفلا نأ كلذو

 اقول

 سجل | ىلع لمت ٠١ لكف اضيرأو

 لمج هيف سنج وهام قي رط نم

 امهنأ لصفلاو سنألا معب و

 عسفترا اعئترا اذإ (اضيأ

 + يرتب

 25 ىلع لمس هنأ سما

5 

 هولا
 لوصفلا نممدقأس انج ألا نإف

 نيم



 ةحفصلا
 زطتلاو

 ه2[

 ل تح لدط

١4 

 م0

 هس |!!!

 قي رط نم ل < لصفلا

 لمع رسنمباو « ود ئثش ىأ

 . وه أم قيرط نم

 عاون الل نوكي ال سنحلاا نأ

 : دحاو نمركأ

 لصفلاو 4 ةداملاك سنجل

 . ةروصلاك

 عونلا ىلع لمج سنجل

 . ايلك الح ؤطاوتلاب

 خونلاو سنحللا نم دحاو لك

 هجوب رخآلا ىلع لضفي

 . هيلعرخآلا هب لضفياال

 . عاونأ عون سنجلا ىنالو

 هتح ام ىلع لمت سنها ةعيبط

 . ةصاخلا كلزكو ... ةيوسلاب

 سوي رفرفل ى وغاس[

 قدمدلا نام نأ ةمح رب

 قيرط #نم ل نفحلاا

 . وه ءىس ىأ قب رط

 دحأو 23 6 سنجل نإ

 ء ةداملا هبش سنجل

 . ةقلخلا هبش لصفلاو

 عا ونألا ىلع لمت سانجألا

 . ؤطاوتلا قي رط ىلع

 عاونألا لع لضفت س انجألا

 ... املع اهتاوتحاب امنود ىلا

 سنج توك عونلا ال

 عاونأ عون سنحلا الو سانجأ

 عاونألا ىلع لمح سنملاا

 . ةصاحلا كلذكو ةيوسلا



 ةحفصلا

 راجل

0" 

١/١ 

0600 

06 

 م 0

 انيس نبال لخدملا

 عونلا لمح نإف ةنيابملا امأو
 للصفلا لمحو ءوهام قب رط نم
 . وه ءى“ ىأ قيرط نم

 5 عونلا نم مدقأ لصفلا

 ناموقيف نافلتأي نيلصف نأ

 نافلتأي ال نراعونلاو ؛ اعون

 . عون أمهنم موقيف

 ةصاخلاو لصفلا امأو

 نالمج امهنأ ىف ناكرتشإف

 . ةيوسلاب امتحن ام ىلع

 لكلل امهنأ ىف ناكرتسو

 . امتادو

 هلو ام امتاد ىوحي لصفلا

 . ةتبلأ ىوحي الو « لصف

 لبقي لوصفلا نم ءىثال

 نوكو ... ناصقتلاو ةدايزلا

 . كلذ منمب ال اضرمع ءىثلا

 سوب رفرغل ىج وغادإ
 قشمدلا نامع ىبأ ةمحرت

 لمس هنأ لصفلا صخبو

 صخي و ؛ءىش ىأ قيررط نم

 قيرط ىلع ل« هنأ عونلا
 كلا

 . هعون نم مدقأ لصفلا

 عم فلتأت لوصفلا نإف

 تئاملاو قطانلا نإف «رحخآ لصف
 امأف «ناسنإلا ماوقل افلا دق

 ىح عون عم فلتأ: الف عونلا

 : رخآ عون امهنَع ثدحب

 ةصاخلاو لصفلا ميو
 امهمف كرتشت ىلا ءايشألا نأ

 . هيوسلاب كرتس

 نادجوي امهنأ اضيأ امهمعب و

 . هعمجو امتاد ءىثلل

 . ىوحم الو ىو لصفلا

 ةدايزلا لبقي الف لصفلاو

 لبقت ضارعألاو 4 ناصقنلاو

 1 ناصقنلاو ةدايزلا



 د 1550 دج

 ةدحفصلا

 انيس نبال لخدملا رطعلاب

 ريصن, ءىشل عون وهىذلا «ىثلا ٠

/0000 

 . رخآ ءىشل ةداخ نوكت الف

 ١ دوجولا ىف مدقتم عونلا

 ءامتاد لعفلاب دوجوم عونلا

 ضعب ىف دجوتف ةصاخلا امأو

 . تاقوألا

 سو, رفرفل ىح وغاسل إ

 قشمدلا نامع ىبأ ةمحرت

 اسنجنوكي نأ نكمي عونلا

 نكمب سياف ةصاخللاو « نيرخآل

 . نيرخال ةصاخ نوكت نأ

 دوجو هدوجو مدي عونلا
 عمرك ةصالملاو 6 ةصاللا

 . عونلا دوجو اهدوجو

 امئاد عوضولل دجوي عونلا
 دجوت امنإ ةصالأناو لءفلاب

 . تاقوألا ضعب ىف



 -ص ١ 76 -ص

 ''"تاحاطصملا سروهف

01) 
 100 ملء اب . رخأتلا

 56035010710 211115 0 98 ٠م"( ١ .١ رخأتاو مدقتلاب قلعم

 ةمءاتس0 مص م1113 عا م05[اتق ١61/9 ريخأتاو ميددقتلا بسحب ريخأتلا

 204 ١/615 2 ا/مه ةيرخآ  رخآ

 همن م1ةعاتس /7١” « ١6 ( ىنعم وأ ظفل ) فلؤم

 0202022221011 ٠م( :م؛5١؟2 الإ د

 2.0201 ال( غم ه2" د

 1 امءو6ؤءرمس ع ١ 9١1١62 فيلأت

 ) )1١ءافشلا ” نم “ لخدملا ” بام ىف تدرو ىتلا ةبقطنملا تاحلطصملا الإ انه تبث مل “ ٠

 ايف درو ىلا روطسلاو تاحفصلا ماقرأ حاطصم لك مامأ انو « ايدجعأ ابيت اهانبترو ٠ انك ذو

 فرهلد ةسنآلا موقت ىذلا صنلا ىلع نيدماعم ©« ىلعسو' روصعلا ةمجرت نع اذخأ « ىنينااللا هلب اقم

 ص نيب ةدراوا تاحاطسلا ادع ايف - هرشنو هقيةحج  #”1١ص ١7 الرع انف ؛ هس غ١ صو
 مه ةنص رقدنبلا ىف ةعوبطملا ةخسنلا ىلع اهف ٠ه ١ ة.داليم .

 « ىبرملا ظفللا ءادأ ىف انةدص ىدمو اهروطتو اهتأشن ىف ةةيئاللا تال اقملا ةمشةانم ددصب انسلو

 ش ٠ ايلحم اذه سيل ىرخأ ةسارد ىضتقي كلذ نإف

 : نوشاوجج ةسنآلا سر ىف دروام عم سروفلا اذه ىف تاحاطصملا نم انرك ذ ام ضعب نمي دقو

 4.81. 0ه1ءطمص. طتاوننع 0ع آه 12:وائ6 م1111650ج]:10146

1938 ,28118 ,8520 - 

 ٠ الإ تهجتا ىلا ةيوازلا نع فلتخت ةيواز نمعوضواا رظنن أ الإ
 ٠ ةلكلأ ينيآال لب اقم دجوي ال امدنع « مترلا راسي ىلد * ةريغص ةمج انعضو دقو « اذه



 لب )م5

 200000600 م © 79+ ( تيبلا ) فيلأت

 درفم « بكرم « طيس : اضيأ رظنا
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 مهن 0: هاذه قطن
 7م ملا 48.0994 بل: 875 ١7١+ م5 ؟ 6٠١ ٠-١5 ال 5

 0 ٠١ اب: ا٠١1١. قطن

 10011510 1 ٠١ : ١6 لخادلا قطنلا

 اوهتأنم 0 ”١٠٠٠١ . ىح راحللا قطنلا

 000 قطنملا

 نبا ا ا ا اخ كل
 هذ مم" ؛باب١٠. "5 +

 دععماتاممل 1هعت عانس م . م قطنملا

 9016618 68 الو ١لأ ؛بعدأو قطنملا ملع

 12 مس : 7 ع قطنملا ةعانص
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 كمونتصسق !وهننو "ا 7" ؛م46 94946 ٠١" قطنملا ةعانص
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 ل ١ ٠١6 < رظن
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 02022010 ١ ١١ 4 ضقانت

 200068 عون

 2 ”١١ ؛؟١// 25 2 ”"”ى؛؟١١٠١ض1١ ؛؟:ءا 5 م”. ١ م

 «٠ ل8259 ؛١ (1١١ 55 ©6لا9ء(661١٠١( 521١ 55ه 6*6 1

 :ءلم0 151850٠١62 م2هأ 4و 2ع( .66٠“ ؛ ١6
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 95060168 8 ريخأ عون

 0 ل ا ل ا ا ا ل ا لا ا
 8066165 8 01 ل ا <17 لفاس عون

 8266168 5مع15|018ةةطنه 7

 ل ل ا و

 80601658 68 و2 5 ؟46١1 2 51 لاع عون

 5066165 8 ١١ أهل هه

 80601656 8 طسوتم عون

 "م2285 4١١١ مط“#خ ؛ ٠١52 5# ب5١ 6 1

 8060168 18 3 عا ونألا عون
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 هي55 ؛ 8672#
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 م ا  ١هه ما

 3260168 21 765غ عا عاونألا عاونأ

 ,ى) 000 م6656 40 ةبسرقلا عا ونألا

 ,, 06 526616طاتق 188|0 1 هعتا/ل# د م«

 6016 ١ ١ 5 ؛ م" © | ل ةبعون
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 5:3١ ؛ 5«/١
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 ب 255”7 ؛١ 521١ 6ه(١21:(2 5هد(4؟١١ه(*٠ا2١©(:5© 55 ؛؟١١*« 5

 ه6
 م12 (112ها18 12 010 وهام باوج ىف
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 «غ4؛١ ه4 ”(١:21 ؛؟ م2 “ع ع غ2 ١

 م2 ا 52ه( ه

 50 010110 68+ 56 .١٠ وهام قي رط نم
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 دع نقلا براقي
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 هل مدقو هعجار

 رو. دمر بهارب اروكحرلا

 ةذتاسألا قيقحن

 . دوم قاونق بألا ىرصضتخ لا دمع 3

 1 ناوهإلا داوف دمحأ دساز ديعسس ١

 ىوقلا داشرإلاو ةفاقثلا ةرازو

 فعلا ثارتلا رش ةرادإ

 سيرا ئرشبللرفلأل ىركرلا حسان

 1 ٌمهاَملا

 ةسمءالا اطل نوئشلت احلا يلا

 ماو614 - ه١



 ىعجبل اوما ئعظولاّزلا هيا كتر, سنم

 قرها غ.6 ناسيا سمج



 ... ... درك دم ميهاربإ روتكدلل ةمدقم

 . ... ةيطسرألا تالوقملا (!)

 ةيبرعلا ىلإ اهلقن ( ب )

 .: يسرا تالوع( جر
 ابيب ١

 ... تالوقملا باك عضار :

 .. تالوقملا ضرغ س م

 ... اهددع سس (؛

 امتازيممو ابصئاصخ - وه

 . للا 5

 ...لياشلا - “٠

 .. ...تاطوطخ ا زومر

 تاالومملا

 ىنوألا تلاقملا

 . تالوقملا ضرغ ىف لصف - لوألا لمفلا
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 0000000 اهار ىرجب امو ةقتشملار ةتطاوخلاو ةّفتاا ظافلألا ف »  ىناقلا

 دجويال وأ عوضومىف دجوي و لاقي الاوأ عوضوم ىلع لاقي ام ىنعم نايبىف »  ثلاقلا

 . ... عوطومىف دوجوم هنأ وهو ضرعلا دح حرش ىف » عبارلا

 ىدأتل «ىش ىأىلإ اأو '' ىف دوج و””و **” ىلع لوق ””نعب عت تاجوا م ىف » ل  سماللا

 نيهججو نم ارهروحججو اضرع نوكي ادحاو ائيش نإ :لاقنم لوق دافإ ىف »  سدالا

 ةيناثلا هلاقملا

 هذه مهفتو © ةموقملاو ةمسقملا اهوصفو سانجألا ةبسانم لاح ىف »  لرألا

 امأ ىف لوقلا ءادتباو « ابلإ دوحجبوملا ةمسق لاحو « ةيلاعلا ةرشعلا سانحألا

 .. اهنع جراخ سئج الو ضعب ىف اهضعب لخدي الو سنج تحت لخدتال ةرشع
 20006 كاذ ىف ليق ام بقستو ةمسنلا سنجب سيل ضرعلا نأ ىف لصف - نانا
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 ةلخادم وأ اناصقن ابف بحوأ نم لاوقأ بقمت ىف لصف - ثاانلا لصفلا
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 ةجراخ وأ سنهلا ءومع .ةرشملا نم ةماعامإ اهنأ تصرأ رومأ ركذ ىف » مارا

 ... كلذ ىف لوقلا محو ةرشعلا نع

 . تالوقملا ددع لاح في رعت ىف لصف - سماللا

 ةثلاشلا هلاقملا

 ةيلكلا رهاولبا بتارم لاح ةلمحلاب و ةثلاثلاو ةيناثلاو لوألا رهاوحلا ف لصف - لوألا لصفلا
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 .. ةيرهوجلا ىف ةيزحلاو

 ...ثلاثلاو ىفاثلاو لوألا رهوحلا ىف لصف - ىناشلا

 ... هصأوخو رهوحلا مومر ف » ل ثلاثا

 ةيكلا ىف لوقلا ءادنبا ف» مارا

 ةعبارلا ةلاقملا

 ضرمل اب مكلا نايب و مكلل ىرخألا ة.سقلا نايب ىف لصف - لوألا لصفلا

. 

 5 او ا . لوألا اهماسق'و ةيفيكلا في رعت ىف ل اصف لوألا لصمفلا
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 520010 ...مكلا صاروخ ىف » ل ىناثلا

 دحلا كلذ حرشو مدقألا دملا فيرمتو فامملا ىف مالكلا ءادتبيا ىف » س ثلاشلا

 . فاضملا ماسقأ ىلإ هلمملا ةراشإلاو

 . فاضملا صاوخ ىف لصف عارلا

 تاذلاب فاضم وه ٠١ نيب قرفلاو ةلوقملا وه ىذلا فاذملا قيقحت ىف » ل ىماللا

 . "ةهلوقملا وه ىذلا فتاضغملا صاوخو مزال وأ ةفاضإلا هل ضراع وه امو

 ةسماحلاا هلاقملا

 ..ةمرألا اهعاونأ ىلإ ةيفيكلا اجب موق م فقىلا هوحولا بقعت ىف » ل  ىناثا

 للمللاو 0 ل ثلاقلا

 هما مفف ..و .. ةوقاللاو ةوقلار

 هوم 6همو هوو 666 ةوق الر ةوق لإ بوسنملا عونلا ىف كوكتلا دارإ ىف يجيب عيارلا

 2 2 .تالاعفالاو ةلاعفالا تايفيكلا ف » ل سماللا

 هوو ا 6.6 © مهم. ومو ه.م همهم هوو 66ه ههه 6٠٠ كوكشلا قاب لح ىف 2 هس سدالا
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 ةسداسلا هلاقما

 ةيفيكلا نم عبارلا سنحلا عاونأ ركذ ىف لصف - لوألا لصفلا

 مدولا وأ ةيفيكلا ىف وأ ةيدكلاىف اهءوقو ةيفيكو ةي وازلا لاح في رعت ف » - ىناثلا »

 ىفاب و اءون ايف ىذلا بيكذلا عم تراص فيكو اللا لاح فرعتو كلذ ريغو
 ةعب رألا ص انحألا عم سذحلا اذه ىف كوكتلا

 امهتي, ىرجت ىتلا لاوحألاو ةيفيكلا ىذو ةيفركلا نمب قرفلا في رعت ىف لصف س ثلاثلا »

 .. فاضملا عاونأل هريغو فيكلا نم عاونأ ةلخادمب قلع كش لح ىف لصف - عبارلا ه

 ١ 5 ىفر ا نو ف 15 ل سماملاا 5

 ةرشءلا تالوقملا قا ىف » ل  سداسلا »

 ةعباملا هلاقملا

 تالباقتلا ف لصف - لرألا لصفلا

 . ... ...لباقتلا ف ليق ام قحلت كوكش ىف »  ىلاثئكا ه

 ...تاداضلاؤصاوخو ماكحأ نعرببعتلا ف » ل ثلاكلا »

 رخاملاو مدقتملاىف » مبارلا د

 . تاحلطصملا سرهف
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 ههدلل__ هم

 روك دم مهاربإ روتكحدلل

 : فلتؤملا عمحيف « فئصي و رصح هنذ « لصفي و للحي نهذلا ناك اذإ

 ليبس ىف ةوطخ هذهو . قرفتملا ثءش راصتخا ىف لي و « فلتخما دعابيو

 تالواحملا ىلوأ نم جرألا ىف فينصتلا ناك انه نءو « ملل قفحلا

 ىلإ اهزواج لب « تاسوسحملا دنع هب فتي لو . ناسنإلا اهب ماق ىلا ةيملعلا

 ىدل ظحلي امو . فانصأو فئاوط ىلإ اهمسقي نأ لواحو « تالوقعملا

 ميسقتلاو رصحلاو فينصتلاو عملا ىف ةديكأ ةيغر نه ةفسالفلاو ءاملعلا

 للع بصنا اذإ نوكيام رسعأو « امئتاد ريسع قيقدلا ىملعلا فينصتلاو

 سيل هلع موقي ىذلا ساسألا شك نأل كلذ « ىناعملاو راكفألا ملاع

 ةلخادلا دارفألا لمُس « (ىنام اعماج نوكي نأ هب ديرأ اذإ اهسال « نيبب

 ةيفسلفلاو ةيملعلا فيناصتلا داكتو . اهاوس ائيش لمش الو اهلك هتحن

 ء رحئآ ىلإ ثحاب نءو لب « نيح ىلإ نيح نه ريغتت « ةتقؤم نوكت اهعيمج

 « مدقلا ميراتلا ذنم ةرتع ريغ مليوع ىذلا مولعلا فينصت ىلإ ريش نأ كيو

 . مويلا ىتح لمتكم ريغ لازي الو

)1( 



 ةيطسرألا تالوقملا (أ)

 « ريسعلا فينصتلا تالواحم نم ةلواحم وطسرأ تالوَقم نأ ىف كشال

 سانجأالل وأ ظاسفلاالل وأ تادوجولل « رصخلنا نه برض ىلإ ىرت ىهف

 دقو . اهيف ىأرلا نيابتو اهتقد تناك انه نمو « كلذ ىف فالخ ىلع ايلعلا

 باي ” للفم درو ذخأ هلوح ريثأ ام ةيقطنملا وطسرأ بتنك نيب نوكيال
 له هيلع لمشا ام ةقيقح ىف فلتخاو « هيلإ هتبس ىف كشف « “ تالوقملا

 رشع ىه له تالوقملا ددع شقونو « ةيقيزفاتيم وأ ةيقطنم ةسارد وه

 فلؤملا توم ىلع ضم (ىلو تافالحلاا هذه تيب دقو . رثكأ وأ لقأ وأ

 خييراتلا ىلإ تدتءاو « طسوتملاو ميدقلا معراتلا ف ترّمساو « ليوط نمز

 . .ىالسإلا ملاعلا ىف اهعبتتن نأ انينعي و . رصاعملاو ثيدحلا

 ةيبرعلا ىلإ اهلقن (ب)

 تمزالتو تنرتقا ىلا ةيقطنملا بتكلا نم ةعبرأ عبار “ تالوقملا ”

 ةفاقثلا ىفو لب « ةيئايرسلاو ةيسرافلاك ةميدقلا ةيقرشلا تافاقثلا ضعب ىف

 لخدملا ىهو « اعم تمحرتو اعم تفرعف « ىلوألا اهروصع ىف ةينيتاللا

 ناك اذكهو . وطسرأل ىلوألا ليلاحتلاو ةرابعلاو تالوقملاو « سوي روفرفل

 ةيفسلفلا تافلؤملا نم مجرتام لوأ نم تناكف « ةيءالسإلا ةفاقثلا ىف اهنأش

 ؛ ةفلتحم لوصأ نع ذخأ ةصاخ “ تالوقملا ” نأ رهظي و . ةيبرعلا ةغللا ىلإ

 مجرو 2''" ةيسرافلا نع القن عفقملا نب هللا دبع نب دهم ركبم حيرات ىف هيرعف

 >. اكيمسمر ان 15+ 41 ةلدجمإ/هأ, ةمصه 8:هاماعب 517 هدر وسال 00

 م



 لكب قس نب نينح عنقي ملو « "'' ةينايرس صوصن نم كلذ دعب جرت ايف

 ضعب اضيأ هعم تلقنو . "'” ةينانويلا نع اسأر هلقني نأ الإ ىلأ لب « اذه

 سويروفرفو ىددورفألا ردنكسإلا حرش صخألا ىلعو « ىلوألا هحورش

 صحت هنوسرادع قيال ةلقلا دن قع نر ءدنإ امو." ىوروصلا

 ثيحب « '؟' ىنارافلاو ىدنكلاو نينح نب ق#إ مهدقم ىفو « نيحراشو

 اهيلإ عجري ةريزغ ةدام هيف ترفوتو الإ ةمرجعهلل عبارلا نرقلا فصتني م
 . نوثحابلا

 « هتالوقم ” ىف نإ « وطسرأ بتك ام ىلع عازن نود اهيف لّوع

 كلذ ىلإ فاضأ هنكلو « “ ةعيبطلا ءاروام ” باك نم عبارلا ءزحلا ىف وأ

 تاسارد نم هيلإ ىبتتا ام اهيف رثأت « لمشأو معأ ليصافتو رزغأ ةدام

 تسيل لاح لك ىلع هتالوقمو . نييمالسإ وأ اوناك نيينانوي نيقباسلا حارشلا
 ةعيرس ةرظن قلن نأ لواحنسو « ةيطسرألا تالوقملا ىلع اقياعت الو احرش

 [[طقلذا همدج, ةهم (0هللوو+ا عع 4' 4ةداماو 40478 آعالا» 06781018 0086-8200, 2 ةطأق, )010(

 1948, م. 3.

 : اشي رظارء#هصءه١ م06٠7 كبي « ءاكملا ٌعرات « ىطفقلا 0(

 ةمدطم+, 1805 هل ةلكه جهلا لوصو 4:ةماماعلام 061690760« ,  ,., انأمهندم, 4.

 54م8 40صضصءم١1 74مل« ةرهاقلا « تسرهفلا « مدنلا نبا قفز

 مهم 684م صء قبالاردصملا (4)

)*( 



 ١ - اهيوبت :

 . لوصف ةدع ةلاقم لك ثحنو « تالاقم عبس ىلإ انيس نبا اهمسق

 ضرغلا امبيف حباعي « عوضولل ةماقمب نوكي ام هبشأ ناياوألا ناتلاقملاو
 تالاقملا ىفو . للا ةيرظنو « اهددعو « تاللوملا ةَقيقحو « باكلا نه

 «ىتمب امتاخو رهوجلاب ائداب « ةلوق« ةلوقم رشعلا تالوقملا للحي ةيلاتلا عبرألا

 وحن ةيفيكلا ىلع في اهييف « ةلوق» لك ةيمهأل اعبت لداعتم ريغ ليلحت وهو
 . ةدحاو لادم وحن ىف ةيقابلا تالوةال ضرعي « ةلاَةم وحن رهوجلا ىلعو نيتلامتم

 تالباقتملا ىلع (هفقو دقو « ثحبلل اًمحلم ةريخألاو ةقباسلا َلاَقملا ربتعتو

 قفوي مل « "” بييبتلا ةقدب هل ادورسشم ناك فاو « انيس نباو . ةفلتخلا
 رثكأ ىلع ةدحاولا ةهلوقملا ىف مالكلا عادام ريغ ىف عزويف « امامت انه هل

 . ضعب ىف اهبضعب لوصفلا لخادت نع الضف « ةلاقم نو

 « هنع فلتخا نإو وطسرأ بيوبت ىاحم هبيوبتف ىمأ نم نكي امهمو
 ىمس ىذلا ةيطسرألا تالوقملا رم لوألا ءزجلا لباقت هتمدقم نآل كلذ

 ريخألا ءزحلا لباقي هقحلمو « (ةسنمم:6ة:هوصودغم) “ تالوقملا إبق ام”

 .عوضوملا بلص امهنيب امو ؛« (2ههئمج601هةصعدو) “ اهدعب ام” ىمسملا اه“

 هيلع داز نإو « لوألا ملعملا عنصام وحن ىلع ةتوافتم ةيانع تالوةملا حنمبو

 « بسم هرظن ةهجو ضرعي فنرأب عنقي مف « هحارش ءوض ىف هأرق هنأ

 . هموصخ ىلع دري نأ ىلع صرح لب

 )١( ةرهاقلا « لخدملا « ايس نيا « ؟*ؤواءصض)١1(

):( 



 : تالوقملا باك عضاو - ؟

 كلذ ديأو « باككلا اذه عضاو وه وطسرأ نأ ىف ركبم نمز ذنم كش
 تافاؤملا جضن ةّضان ةسارد ىلع لمتس ال هنأ اهصخأ « ةفلتخم ججحم

 قيثو ودببال “ تالوقملا دعب ام ”ريخألا هءزجب نأو « ىرخألا ةيطسرألا

 هددرو « ىبرعلا ملاعلا ىلإ كشلا اذه ىئارت دقو .” عوضوملا بلصب ةلصلا

 ىلعو . وطسرأ ىلإ باككلا ةبسن ةحس ىلع اوعمجأ نإو نيثحابلا ضعب

 نسحلل اليوط |ةياعت الثم دج « روبشملا "” “ نوناجرألا ” طوطخم شماه

 ضرعي و . ةرجهلل عبارلا نرقلا ىف ىنايرسلا نع ةلقنلا دحأو قطنملا راوس نب

 ناسل ىلع ترح ىبلا تاضارتعالا ضعب اددرم تالوقملا باك عضاول هيف

 ايثمو « ادحاو ادحاو اهايإ ادنفمو « ةيردنكسالا ةسردم حارشو نييقاورلا

 . "' هعوضومو هلكش ىف ىطسرأ باككلا نأ

 ؛هدنع فقي مل هنأ ليلدب ء انيس نبا رظن ىف ءىبث ىلإ كشلا اذه قري ملو
 ثحبلاب اريثك اواغّس مل مالسإلا ةفسالف نأ عقاولاو . ةيه*أ ةيأ هرعب ملو

 ىلإ مهوقبس نانويلا حارش نأ عم « اهيعضاو ىلإ بتكلا ةبسل ةحح نع
 اهيف ام ىلع - سخرطولفو نوبارتسا ةياور اوذخأ مهنأ رهظيو « كلذ

 11ةماعمانت, 10و هجم» 4' 4ءتماماع لموسم اع ممدقع همواذع, طوبضه 1934 م.78279. )١(

 ىداليملا رثع ىداحلا نرقلا لئارأ ىلإ عجري ىذلا طوامخلا اذه ةيمهأ ىلإ ريشن نأ ةجاح ىفانسل (')

 ةكمص هقمرتأ هيوم 2[. 2846. 1هل, 167:: ظلم هدع,هج.كام م. 78:: !كطفانا 6ةمدج, هرج. كقا., ع. 363-64, (5)

 (ه)



 اذه عمو . "” ةملس» ةجخ اهلقنو وطسرأ بتك ظفح نع - فعض نم

 نم ثيدحلا ىملعلا قيقحتلا هيلإ ىبتنا ام ىلإ ريش نأ انيس نبا تفي مل

 لوقيو « .هيابش ىف وطسرأ اهعضو ىلا بتبكلا نيب دعي “ تالوقملا ” نأ

 نيذلا ةادشلل عوضو٠ ساي روغيطاقب ىمسلل باّككلا نأ ملعتلو ” : ةحارص

 . “ " ىغبنيام قيقحتلا نه هيف غلبي ملو « اوبردتتي مل

 : تالوقملا ضرغ - م

 دحاو نآ ىف ىهف« ةيطسرألا تالوقملا ةيرظن ةعيبط ديدحت ريسيب سيل

 اهطبري ام كلذ ىفو ؛ ايلعلا سانجألا رصحل ةلواو « هضارعأو رهوجل ةسارد

 .نيتداملانيتاه نيب لصولا ةزمهامنإاولاق اميدتوءاعم قطنملاو ةعيبطلا ءارو امب

 قي.رفف. : هعابتأو وطسرأ حارش نيب لدج راثم ناك هسفن عويشلا اذه نأ الإ

 . ةفرص ةيةطنم ةسارد اهنأ دك وي رحآو « صلاخ قيزف اتي٠ ثحب اهنأ ىرب
 . نيثدحملا نهرليزو نوتلماه عم اذه ىف قتلي و«لوألا قيرفلا نم انيس نباو

 ؛ جراحلا ف وأ نهذلا ىف ةدوجوملا رومألا ىلع بصنت تالوقملا نأ هدنعو

 ءدوجوموه ثيح نم دوجوملا سردي ىذلا قب زفاتيملاقاطن ىف لخدت اذبو

 . “ ةعيبطلا ءاروام ” باتك نم عبارلا ءزجلاا ىف اهقح اهافو هسفن وطسرأو

 ىلا ةسمخلا تادرفملا تناك امب رو « هيف اهلفغن نأ ءىبث ىف قطنملا ريضي الو

 فينصت اهنأب لوقلا ىتحو . اهنم هب ىصلأ ”هلخدم ” ىف سوي روفرف اهعمج

 قى ١و ص « ءاكحلا جرا" « ىلعفقل )١( حج 51 "6 دا ...

 ١و ص ء وهم ةنس ةرهاقلا « تالوقملا « ايس نبا (')

)0) 



 ةيلكلا ىناعملاب ىنعي هنأل كلذوءاهريغ نم رثكأ هنم اهينديال ايلعلا سانج'ال

 اياضقلا ىلإ ةدرفملا ظافلألا نم لاسةتنالا عيطتس» هسرادو « اهفالتخا ىلع

 غارف ىأب رعُس نأ نود«اهفانصأو تاديدحتلاو ,تاسايقلا ىلإ مث« اهماسقأر

 نآل « ديدحتلا ةعانص ىف تالوقملاب نيعتسن نأ عيطتسن انإ امح . صقتن وأ

 اذه نكلو « اهتحن لخديام فيرعت ىلع نيعت ةلوقم لك صئاصخ ةفرعم

 فيرعتلا ةيرظنب اهقاحلإ ناكمإلا ىفو « القتسم انحب (ىل درفن نأ ىضتقيال
01١ | 

 صاوخ فرعن نأ بلطتياهسردو« قطنملا ف تالوقملا سردن نأ انل ىلأو

 ةعسنلاو رهوج ىلوألا نأو«ةلخادت» ريغ اهنأو« ةلاال رشع اهنأو « اهنم لك

 رك ذ نإو « ءىث ىف همهف ىلع قطنملا نيعيال كلذ لكو . هل ضارعأ ةيقابلا

 مولع ن. ةبلتجم تانايب و« اهيلع ليلدال ةملسم ضورف هنأ ىلع رك ذي امناؤ هيف

 0 ن وشتلاو ظلقلا قيورواعخل اهك دو هايف قت نأ اهردنجأ |: ئئرتشأ

 ظافلألا ةلالد ثيح نم انه سردت اهنإ لاقي نأ ءىش ىف فقوملا ريغيالو

 نأ ىلع . نييوغللا ةعانص نم اهتاذل ظافلألا ىف ثحبلا نأل « اهيلع ةدرفملا

 رارصإ و . هانعم مهف نود ظفننا مهف ىلإ ليبس الو« نانرتقم لولدملاو لادلا

 قطنم ثحب اهيلع ظافلألا ةلالد ةيحان نم تالوقملا نأ ىلع حارشلا ضع

 . '"' ريحتلاو دلبتلا نم ريثك ىلإ ىدأ تحب فلكي

 5 4 ص (« قالا ردصملا فلل

 هبا 5و ص«( جحا ع (0

 مال ص( »ا وع فش

)/( 



 : ررقي و « بقت صم ريغ ةجينن ىلإ انيس نبا ىهتتي ليوطلا لدجلاا اذه مدبو

 .''" انيبأ وأ انئش «مهتداعو موقلا جهنم عبتن مث « هانلقام لوقنف نحن امأو ”
 هانلق ام انفكيلف ” : ةرابعلا هذهب “ تالوقملا باك ” متي نأ لع صرحيو

 ردقلا نوكي نأ دعبي الوء لضف كلذ ىلع ةدايزلا نإف« ساي روغيطاق سأ ىف

 . “ ' الضف اضيأ هاندروأ ىذلا

 هبتك ىف امأ « “ ءافشلا باك ” ىف الإ فلسلا جهنم مزتلي مل هنأ ىلع

 ضرعي.ال “ ةاجنلا ” قطنم قف « ائيشف ائيش هن. للحم ذخأ دّقف ىرخألا

 ""' لبق نم كلذ ىلإ راشأ ام وحن ىلع فيرعتلا ةيرظن ايانث ىف الإ تالوقلل

 هدعب اوعاج نه هب رثأت دقو . امات الافغإ اهلفغي “ تاراشإلا ” قطنم ىفو

 .ةيقطنملا هبتك ظعم ىف اهرك ذ ىلإ ةجاح ةيأ ري مل ىذلا ىلازغلا مهسأر ىلعو

 "6 قطنال اهتم اءزج تالوقملا ف ىري ىذلا دشر نبا الإ اذه ىلع جرحي لو

 نيرختملا نيئحابلاب سعألا ىهتناو . لوألا ملعملاهكلس ايف رييغت ىأ ركتتسيو
 وحن ىلع« ' ىديلبلاو ىعاجسلا تالومت5 «ةلقتسم تاسارد اهيلع اوفقو نأ

 . "' نيثدحملا نم تلبأو زتتوب عنصام

 مص ء قاملاردصملا )١(

 7070 صام > 2, قفز

 . اهدسامو ١55 صوءه 1١715١٠ ةرهاقلا « ةاجنلا ءاي نبا ()

 ٠١ سل هلص 6 عيوب ةمدقم « 15177 توري ؛ تالوقملا بانك صوخلت « دشر نبا (4)

 ١9٠١ ةيهاقلا « تالوقملا ىلع ىئاوح « راطعلا (©»

 المودناع, [لاهح كم 5ك هلنعووجام» لمع 4ةهماعامم, 7ذاممهم 1853: ثررماغ, ةهلعومةعدلعا»ع كعف )3

 رامتعماعلعم. لهمو 2ءا>ههوو جبع (0ءمءأ. لمح وعلومط 21مم, 1آمنمهته 1

)8( 



 تالوقملا ةيرظن ىلإ اوفاضأ لوآلا حارشلا نأ ىلعانيس نبا"عم قفتنل انإو

 ىهوءاهنأ ىلع اضيأ هعم قفتنو «ةلصب قطنملا ىلإ تمت ال تاسارد ةيطسرألا
 هعم فلتخت (نكلو . قيزفاتيملاب ةلصلا ةقيثو « هضارعأو رهوحلا ىلع موقت

 « ايلعلا سانج الل فينصت ىهوءابمأل كلذ « قطنملاب ةلصلا ةعطقنم اهنأ ىف
 « ةلوقملا نأ ىلإ اذه . قطنملا ثحبلا دامع دعي ىذلا ىلكلا لوح رودت

 دقو .. الوم نوكي نأل حلاص ىنعم ىهف «هريغ ىلع لمام « ىظفللا اهولدم ىف
 تناك ىلا لما ةلكشم لح ىلإ ىرت تالوقملا ةيرظن نأ قحب تلبأ ظحال

 ةيضقلا ىف ىماسأ ءزح لومحملا نأ ىف كش الو. ""نييراغيملا نيب لدج راثم

 * ةرابعلا باتك ”لبق ىموبطلا هناكم «تالوقملا باتك ” دجي اذب و سايقلاو

 هب ململا نمو . "' لصف نه رثكأ لما ىلع هيف فقي هسفن انيس نباو
 طلت لب « صلاحلاا قطنملا الوءصلاحللا قيزفاتيملا وطسرأ ىدل فرعنال انأ

 . ىلقعلاب ىسحلاو « ةروصلاب ةداملا

 : اهددع - 4

 تابسانم ىف ال ضرع لب « هتالوقم ددع ىلع ةحارص وطسرأ صني مل

 راتك ىفالإ رشثع ىلإ اهب لصير ملوءرحأآلا اهضعب المهمو اهضعب ارك اذ ةفلتأ#
 .اسدقم مقرلا اذه اوربتعا هعامتأو هذيمالت نكلو . «لدحللاو” “ تاللوقملا ”

 دنع تالوقملاب اوفتو نيذلا نييقاورلا دض ةصاخو ؛ مهاوق لكب هنع اوداذو

 مرماغ, 8ممصعوع, م. 124. )١(

 جو ب مم6556 ١م ص «2 تالوقملا ,ء ايص نبا (')

 (ة)



 . اهنع عفادي و ةسادقلا هذه ىعري وطسرأل هصالخإ ىف انيس نباو . طقتف ميرأ

 لك نأو ةلخادتم ريغ تالوقملا نأ الوأ تبني نأ هل دبال ددعلا اذه ةحصلو

 . اهعارو ىرحتأ ةيلاع سانجأ ةمث سيل نأ ايناثو « اهتاذب ةمئناق اهتم ةدحاو

 نع فلتخت ةصاخ ةلالد ةدحاو لكل نآل كلذف ةلخادتم ريغ اهنأ اماف

 فاضملاو مكلاو رهوحللا ىه طققف عبرأ ابنأ معز نم أطخأو « ىرحألا

 قيقحلا فاضملا نأل كلذ .2'” قاوبلا معي فاضملا نأ رابتعا ىلع « ةيقيكلاو

 دجوي امتإف اهيف دجو نإ لب «هدارفأ ىلع سنحلا لمح اهنم ةدحاو ىلع ليال

 لاعفتالاو لعفلا ىلوقم نإ موق كلذ نهو . '' ةبسنو ةقالع درجت هنأ ىلع

 ؛''ةيفيكلاريغ فيكتلاو فييكتلا نأل دود مموهو« ةيفيكلا ةلوقمىف نالخدت

 ايعيبط تباثلا نم نأل اضيأ لطاب وهو « ةكرحلا ةلوقم ىف ناعمتجت امهنأ وأ
 . 29 لعاف اهب فصوي الو لعفب تسيل ةكرحلا نأ

 دنع فقشتت ال ىلا ةكرحلا اهصخأ نف ءاببف لخدتال ارومأ كانه نأ امأو

 ؛ ددعلا أدبم ةدحولاو ؛ نيآلاو كلاو فيكلا لواننت لب « ةدحاو ةلوقم

 . "اهعيمح تالوقملا نيابت هذهو « ةروصلاو ىلويهلاو ؛ طحلا أدبم ةطقنلاو

 نأ ىف انيس نبا مهعم دهجو « اهيلإ اهدر ىف مهسفنأ نويئاشملا دهجأ دقو

 بهذي وهف . ةرورض هل ىرب الوأ انايحأ هب نهؤي ال ناك نإ و «هولاق ام ديعي
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 امنإو ؛ اهبف لخدت ال رومأ كانه نوكت نأ ءىشث ىف تالوقملا ريضي ال هنأ ىلإ

 عنام ال هنأل . اهبناج ىلإ ىرخأ ايلع سانجأ كانه نوكت نأ اهريضي ىذلا

 دحاو لك مادام « سانجأ الو ال عاونأ ال دارفأ كانه نوكي نأ نم القع

 كلذل برضو . هصئاصتخ ىف هكراشن رخآ درف دجوي الو « هتاذب امئاق اهنم
 فئاوط دوجو عم « ندم رشع الإ ميلقإلا اذه ىف دجوي ال : لاقي نأ الثم

 ٠ ' ءىث ىف ةيضقلا هذه قدص ريغي ال اهدوجو ناف «كانهو انه ةقرفت» ودبلا

 ىلويهلاو « مكلا ةلوق٠ ىلإ ةطقتنلاو ددعلا درت نأ انيلع زيزعب سيل هنأ ىلع

 انيعتسم ؛ الئاط ادهج انيس نبا هيف لذب ام اذهو ؛ رهوحلا هلو ىلإ ةروصلاو
 ."''ةّقيمعلا ةيعيبطلاو ةيضايرلا هتاساردب

 «ةضراعملاو دقنلا ىلع ىوقت نأ نم فعضأ وطسرأ تالوقم كلذ عمو

 كلذ « لاصفتالا مامت نيلصفتنم اسيل اهمئاعد نم امهو - فيكلاو مكلاف

 تافصلا ” وأ «ةيددعلا تافصلاو « فيكلا نم ابرض نوكي داكي لا نأل
 تانوكم نم كلا سيلأ ؛ىرخأ ةهج نمو . حيرص مث « ىمسف م« ةيككلا

 عقو راصتخابو . فاضملا باب نه لاعفنالاو لعفلا سيل وأ ؟ رهوجلا

 .مضاو ىرهوج أطخ ىف « تالوقملا ددع نع نوعفادي مهو ؛ اعيمح نويئاشملا

 اودرب نأ اوعاطتسا ام اولواحو «هنم صانمال اددع ةرشعلا اوريتعا مهنأ كلذ

 الوأ اوتبثي نأ مهب ردجألا ناكو « هصقن وأ هئداي ز ىلإ ري ضارتعا لك

 الإ ال. ص« قالاردصملا )١(
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 دمتعيال ىذلا سيدقتلا نم ابرض هب مهكسمت ىحضأ الإ و « هتايضتقمو هتارربم

 ! "”روهشملا لتّنرب رييعت لمعتست نأ انل غاس اذإ « ىسنكر ارق ىلع

 عافدلاو ددعلا اذهب ذخألا ىف انيس نبا عم اعيم مالسإلا ةفسالف قفتيو

 دعبيال ةيززمر ةروص ىلإ - مهتداعك كلذ ىف ءافصلا ناوخإ أجلي و . هنع
 اهعاونأ ىف ةرشعلا تالوقملا نوهبشيف « نييقاورلا اهيف اوكاح دق اونوكي نأ

 عرف لك ىلعو « عورف ةدع ةرجت لك ىفو « تار رشع هيف ناتسبب اهدارفأو

 «قاروأ ةدع بيضق لك ىلعو « نابضق ةدع نصغ لك ىلعو « نوصغ ةدع

 , ىرخخألا هبُسن ال ةحتارو نولو معط ةرمث لكلو « رامث ةدع ةفرو لك تحنو

 هيف امب طيحي ىذلا ناتسبلا اذه بحاصك حبصأ ةرشعلا تالوقملاب لأ نمو
 «ةيطسرألا تالوقملا ةيرظن مارتحا ىف دشر نبا قنتعيو .2” ةدحاو ةرظن نم
 فوسليفو ىفوص « نيعبس نبالو ."'ةظحالملاو دقتتلا قوف اهددع نأ ىربو

 ىلع اهيف دري هيلقص كلم ىناثلا كيردرف عم تالسارم « رشع ثلاثلا نرقلا

 ثحبلا نأب بيجي تالوقملا ددع ىلع هدر ىفو « هيلإ اههجو ةلئسأ ضعب
 ءاهفالتخا ىلع تادوجوللر صح ىه امثإ اهسفن تالوقملا نأل« هل ىنعم ال هيف

 هذه نأ ىلع لدي ام لسارتلا اذه ىفو . «؛"اهددع تلمأ ىتلا ىه ةعيبطلاف

 ىلع نيملسملاو نييحيسملا ىدل ىطسولا نورقلا ىف ناهذألا تلغش ةلكشملا

 . ءاوسلا

 طعوصأل, 0عملنعلاع كلعع الموكا, ةمنجنه 1855 -1870, 1. 1, م. 206 - هك. قوما, هر. كا. م. 160. )١(
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 اتيرف كانه ناف « تالوقملا ددعب اوذخأ دق مالسإلا ةفسالف ناكاذإو

 مهضفريف «ءالؤهو . نيماكتملا نم درفلا رهوحلاةيرظن راصنأ هب ىنعنو ءهركتتسا
 اهقلخم ةدرف رهاوج نم ملاعلا اونوكي نأ اولواح « ةيطسرألا ىلويملاو ةروصلا

 ١" يكرم ىأ ابقالت ىف نّوكت الو امتاد ةلصفتم ىهو « عاطقنا نود هللا

 نامز الو « لصفنم الو لصت» م الو حطس الو طخ ةمن سيل تذاو

 تالوقملاف . ©" رارّمساب ةكرحتم ةدرف رهاوج كلانه ام لكو « ةفاضإ الو

 ىذلانيألاو ٠ فيكلا اهعي ىلا هضارعأو « رهوحلا ىهو « ةرشع ال ةثالث

 . هيف كرحخ

 طوطخللاف « ةينهذ تارابتعاو رهاظم درج ىهف ىرخألا تالوقملا امأ

 طابترا درج نامزلاو « ةيمهو ارومأ الإ تسيل انمامأ ودب ىلا حوطسلاو

 ؛« عوضوملاو تاذلا نيب قرفن تأ بجي فاضملا ىفو « نهذلا ىف عئاقولا

 « نهذلا نع لزعمي ةفاضإ روصت ركع الو « هردصم ىه طقف ىلوألاو

 ليادتلل ىنكي ام اذه ىفو . '"' ةياهن ال ام ىلإ ىرخأ ةفاضإ تمزلتسا الإو

 دمتعي هنأل كلذ «ةلاصأو ةفارط نم وطسرأ تالوقمل نيهكتملا دقن ىفام ىلع
 مهليلحت ىف حوضوب ةيتاذلا هذه ودبتو . ىمادقلا ىدل ةفولأم ريغ ةيتاذ ىلع

 ةكممطموع, طه مامعع 4' 41 7ة-4ز1, طوف 1934, م. 49 ه0. )١(
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 اح ٠١" . نيرصاعملا نيب ىلداربب انرك ذب ىذلا ليلحتلا كلذ « فاضملا ةكفن

 مل مهنكلو « اينهذ المع بلطتت ةفاضإلا نأب لوقلا ىلإ مهوةبس نييقاورلا نإ
 )0ع( . .

 مهقمعت اوقمعتي

 : اهتازيممو اهصئاصخ - ه

 فاضملا ىلع -كلا مّدَقي ةراتف« هتالوقم درس ىف اتباث ابينرت وطسرأ مزتلي م

 ىلع “ تالوقملا باك ” ىف اهدرس دقو . امهنع هرخؤي ةرائو « فيكلاو

 : ىتمو « نيآلاو « فيكلاو « فاضملاو « "لاو « ردوحلا : ىلآلا وحنلا

 ريغ ارش اهحررشي ذخأ مث "". لعفتب نأو «لعفت نأو « كلماو « عضولاو
 ةيانع ىبعو . ةدضاو اهمأ ةجحم «ةريخألا ةتسلا دنع اليوط فقتي لف «لداعت»

 . اهصئاصخ نييو « ضعبب اهضعب نراقو اهفرعف « ىلوألا ةعبرألاب ةصاخ

 « هريغ نم رثك أ هتازيمم رك ذ ىف حجن هلعلو « اعيمج اهتماعد وه هيأر ىف رهوحلاو
 كلتو « جرادلا فرعلا ىلع الوعم ةصقان ةسارد اهسرد دف ةيلاتلا ةثالثلا امأ

 ءوض ىف ةقيقدلا « ةيفسلفلا ىناعملا حيضوت ةلواحم ىف صخلتنو « هيدل ةفولأم ةنس

 . "عئاشلا لاعتسالا

 80169, .ءاونردععم هعع هل مانا, آ.م20هه, 1893 م. )01(
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 اودهجو«“تالوقملاب اك” بيترت اومزتلاف «جبنملا اذهب حارشلا ذأ دقو

 اوتكسو«لاطأ ثنيح اولاطأو « ىرخأألا هتافلؤم ىف هنع وطسرأ لودع ليلعت ىف

 ام نب هوما فردف « انك كلذ نع انيس نإ جي لو . تكس ثيح
 هنأو « "' ةراشالاب دوصقملا هنأ هصاوخ نءركذو ." عوضطوم ف جول

 ىه ىلوألا رهاوخلاو « ةئلاثو ةيناثو لوأ ىلإ رهاوحلا مسقو « "هل ٌدض ال
 ىه ةنلاثلاو ةيناثلاو « رهوحلا باب ىف لخدأ كش الب ىهو « صاخثألا

 . '*”عاونآألاو سانجألا

 تالوقملا هنحت لخدتو ؛ هريغب الا ضرعلا موق ال رهوحلا سكع ىلعو
 اسنج ضرعلا ناك اذإ ام نيبيل « الي وطانيس نبا فَي انهو ** .ىرخألا عستلا

 نه ارهوجو اضرع نوكي ادحاو ائيش نإ لاق نم ىلع دريو "هل عاونأ ىهو

 « تالوقملا ةيرظن ةعيبط ىف فالحل ىلإ ىرخأ ةرم اذه عجري و ."”نيهجو

 اعوضومو ةيضق ىف الوم امى لك نوكي نأ نكملا نف تايلكلل افينصت تناك ناف

 ىلع بصنت امنإف نولوقي ام دوجوال الءاك افيرعت تناكنإو . ىرخأ ىف

 )١( ص : تاللوقةملا ء ايس نبا ٠ه
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 ءاج انه نمو « لاحب ارهوج ضرعلا نوكي نأ نكمي الو « هضارعأو رهوجلا
 . قيزفاتيملاو قطنملا نيب لب « ضرعلاو لومحملا نيب طلخلا

 نآل « رهوحلا دعب اروف ةيككلا ىذب ةداعلا ترحب هنأ انيس نبا ظحاليو

 ريربتل ىرخأ رومأ كذت دقو « فاضملا نه مصأو ةيفيكلا نه معأ اهدوجو

 نود الاغتشا الإ ثحابملا هذه لاثمأب لغتْسل فكأ رثؤن ال انكلو ” « كلذ

 حطسلاو طخللاك عضو هئازحب آلام وأ لصتم : نابرض مكلاو . “ "”طسولا

 لوقلاو نامزلا امأو . "”ددعلاك عضو هئازحجأل سيل ام وأ لصفنمو ؛ مسحباو

 ىراج لوألا ملعملا نأ اظحالم « لصفنملا كلا نم امهنأب انيس نبا لس الف

 “«تاالوقملا باتك ” ىف ةرم ريغ اذه ىف عقو دقو « قيّقحن نود روهشملا امهبف

 صخأ ىردو . "' فاضملا صاوخ ضعب و ةكرحلا ليصفت ىف لعف اك
 ةاواسملا لبقتو « ريدقتلا لمتحت اهنأو « اءزحب اهتاذب اهل نأ ةيمكلا صئاصخ

 دشألا الو « داضتلا لبقت ال اهنأ كلذ ىلإ نوفيضي دقو « ةاواسماللاو

 , "”فعضألا الو

 اهرهظأ تاجير كلذ ىف حارشللو « ةيمكلا دعب فاضملا ءىجيو

 لوَقملا وه فاضملاو 8 "0 ةيفيكلاب هنم اهم ةلص قئثوأ هنأ وهو 4 اهفعضأ
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 كاردإ نكمي الف . "'رحخآ سمأ روصنت ىضتقي هروصتو « هريغ ىلإ سايقلاب
 داكبو . "'رغصألا نودب ربكألا الو « هلَقي ىذلا طئاحلا هعمو الإ ئقسلا

 ريغصلاو ريبكلاو « رهوجلا ةلوقم ىف نبالاو بآلاك اهعيمج تالوقاب ضرعي

 لفاسلاو ىلاعلاو « فيكلا ةلوقم ىف درابلاو نخاسلاو « كلا ةلوقم ىف

 فاضم لكلو . "9 نامزلا ةلوقم ىف ثيدحلاو ميدقلاو « نبألا ةلوقم ىف

 ناقياضتملاو « فصنلاو فعضلاو « دبعلاو ديسلاك هيلإ فاضم قيقح

 سوسحاو مولعملاك نامزالتن ال دقو « امدعو ادوجو بلاغلا ىف نامزالت»

 ليحي ايفاك احيضوت ةفاضإلا ةركف حيضوتلو . '؟"سحلاو ملعلا ناقبسي نيذللا
 نه انعزتنا اذإ انف « ةنيه تسيل اهنأ عقاولاو ع  قيزفاتيملا ىلع انيس نبا

 دوجولا ردصم ةفاضإلا تناك اذإو « دوجو اهل بي مل اهتاقالع عيمج ءايشألا

 ؟ اهتاذ ىف ءايشألا ةميق انف

 ؟ فيك باوج ىف عقب ام اهنأب ةيفيكلل وطسرأ فيرعت انيس نبا ىضتري الو

 بهذ ىرحخأ تافيرعت الو « '”لاؤسلا اذه باوج ىف عي اضيأ عضوملا نأل

 اهنأالو ء '"” ةهيبش ريغو ةبييش اهنإ ءايشأالل هب لاقي ١! اهنأ نء حارشلا اهيلإ

 ١١( ص « ىبالا ردصملا +١4

 ١؛0-١؛+هلص(و عم عج (0)

 امص« عادا عج (9©

 ١ةأل ١9ه. ص«عء عج جر )4( 

 #١4 صو عا رو (0)

 ١وال ل ص ع عم عي (1)

 ١ال١-)ومصو عياد يع 00

)1 



 7 . رمثآ ءىبث ىلإ ةبسن ةاعارم نود اهروصن نكمي و اهب فوصوملا ىف ةراق ةئيه

 ةروبشملا ماسقألا ىهةعب رأ روص ىلع عمي فيك اهنإ لوقي نأب اذه عم معنقيو

 نوّكب ام ابنم وأ « تالاحو تاىكلم اهنأ ىهو « لبق نم وطسرأ اهم لاق ىلا

 « ماسقألا هذه ةشقانم ىف اديدش ءالب ىللبيو . 'لعفلاب نوكي اهو ةوقلاب

 اهحرششو اهب ذخألا ىلإ فاطملا هب ىبتتي مث « '"اهتقد مدعو اهلخادت انيبم

 :“تالوقملا باتك* ىف هيلع تظحول ام اريثك ةرهاظ كلتو . '؟”امسق اهسق

 . اهنم جورحلاا ىلإ ليبسلا دجي ال ةريحب رعْس امتأكو « ايلسم متكيو ادقان أدبيف
 فصولا ةيفيكلا ممما رم قتشي ةيقازلا تاغللا ىف هنأ وطسرأ ظحال دقو

 اذسه انيس نبا قبطي و « ”لدعلاو ةلادعلا « ضيبآلاو ضايبلاك « لباقملا

 . '' اديج امهفرعي نيتللا ةيسرافلاو ةيبرعلا ىلع

 « تحنتو قوفك ناكم ىف ءىنثلا نوك نيآلاف . اهقح اهقوي ل ناك نإ و « ةيقابلا
 موتك ؛ نامزلا ىلإ ءىبثلا ةمس' ىّبمو . '' ةيفيكلاب نوكي ام هبشأ وهو

 « ىسدورفألا ردنكسإلا ريشنو .  اذك ماعو « لاوزلا تقو ثدح

 »٠١( ص ع« قاسلاردصملا ١١-١9
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 ١م. )ال4 صو م١ »ع (0©
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 ؟ مث حب « قاملا ردصملا ()

 مم ص ىو وا )4« ١»

 )لم١(



 بصني ىذلا “ صاخلاا ىلا ” ىلإ « انيس نبا هيمس مك نيرحئأتملا لضاف وأ

 . "" صيصختتا اذهل ةرورض مالسإلا فوسليف ىري الو ؛ دود نءز ىلع
 فارحنالا ف ةبسن ضعب ىلإ اهضعب هئازحجأل نوكنت ثيحب مسحلا نوك عضولاو
 , اهيمسي م ةدحلا وأ « كلملاو . ''”ءاقلتسالاو دوعقلاو مايقلاك « ةازاوملاو

 ملو « اهمهف نآلا ىتح هل قفتي مل هنأ ررقيو « ةحضاو ريغ هيأر ىف ةلوقم

 رهوج ىف رهوحلا نوك اهنأ اومعز نم ىلع ليحيو « اهتحم لخدت اعاونأ د 4
 نأو لعمي نأ ةلوقم امأو . "* نيزتلاو حلستلاك هلاقتناب لقتنيو هلمس رخآ

 نيخستلاك لبق نء هيف نكي مل سعأ ىلإ رهوحلا ةبسن ىلع نالدتف لعفني
 '؟' «لاعمتالاو لعفلا ةغيص ىلع ةغيصلا هذه انيس نبا لضفي و ©« نخستلاو

 . "”ىرخألا هيتك ىف كلذ مزتلي مل هنكلو

 : لملا 5

 ؛دح دنع داليملا لبق سماحلاا نرقلاتايرحتأ ىف ىنيثألا لدحلا فقي م

 . محلا باكمإ نوي راغيملا ضفرو « ةفرعملاو ةليضفلا نويئاطفوسلا ركنأف

 وطسرأو « ”ىناطسفوسلا ” ةرواحم ىف نوطالفأ مهانع نبذلا مه ةصاخ ءالؤهو

 ىناعملا دوجوي نوي راغيملا السيو . لملا تابثإ الواح نيح «تالوقملا” ىف

 )١( ص ء قبالاردصملا ١» 705
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 ١ ؟م ص « هاجنلا « ايس نبا (9)
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 اذإو . اهنيب ةلص الو امئاد ةزيدمو ةلصفنم مهرظن ىف اهنكلو « تاياكلاو

 كلذلو . هعيمج قطنملا ىنتناو « كحلاو ةيضقلا تفتنا ةلصلا هذه تفتنا

 لمسام هيف نيبي الصف دقعي نأ ىلع “ تالوقملا ” ةءدقم ىف وطسرأ صرح
 للم عاونألاو سانجألاو « لمت الو اهيلع لمع صاخشألاف « هيلع لم امو

 . ""لومحملا ىلع قدصي ام لك عوضوملا ىلع قدصي.و « اهيلع لمحو

  نحلا ةيراشن ق افي :نوقاقلا هدور اب ةناعو لضتلا اة هع رفسيو

 بج عوضوم ىلع لاقي ام لك نأ ررقيف « هيلع جرخ انيس نبا داكي الو

 دجو, ضرعلا نإف عوضوهىلع لاقي لومحما ناك اذإ هنأو ؛ "”ايلك نوكي نأ

 ؛ “7 امهنرب اطسو ناك نيعوضوم ىلع ءىش لمح اذإو « "' عوضوم ىف

 نيرصمأ ىلع ةدحاو ةف ص قبطنت نأ زئاحلا نمو فصولا نه برض لمخاو

 ٠ لباقتلا :

 رحلاو « نيعلاو لاهشلا كانهف « ضراعتلا ن٠ ىتش روص عقاولا ملاع ىف

 نيح ةريحو قاقب اضيأ نهذلا رعشو . دوسألاو ضيبألاو « دربلاو

 أبيرغ نكي م اذهل . ىلمعلاو ىرظنلا نيابتيو « لايحلاب ةقيقحلا مدطصت

 طارقسل ةقباسلا ةيعيبطلا ثوحبلاف« لوألا نيركفملا راظنأ لباقتلا تفلتس نأ

 مرتماماه, ©هنلووجتمم, 05. 2. )١(

 ٠١ ص « تالرقملا « ايس نبأ (')
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 فرط نم لاقتنا ريغتلا نأ ىلإ بهذتو « داضتلا ةركف ىلع موقت داكن

 ضراعت ىف صخلتت اهتلمج ىف هيليإلاو . دض ىلإ دض نمو فرط ىلإ

 ضقانتلا مدع أدبب بلاغلا ىف ىحوأ ام اذ هو ؛ دوجو اللاو دوجولا نيب

 فيرط قيبطت ىقوطالفألا لدحلاو . ىطسرألا قطنملا ةماعد دعي ىذلا

 وعدي ثيح “ سدينم راب ” ةروام ىف هتق غلب دقو « لباقتلا ةركفل قيقدو

 . دض ىلإ دض نم راوحلا لقتنيو « تابئثإلا ىننلا

 ةيرظن اهنم نوكيو « اهنيب نزاوي و تالباقتملا عم نأ وطسرأ ءاش دقو

 : نيعضوم ىف ال ضرعو . ةلماش

 .“ ةعيبطلا ءارو ام ” باك ن٠ لوألا ءزحلا نم سماخلا لصفلا ( ) ١

 .«تالوقملا” باكرخآ ( ؟)

 «ناقياضتملا : ىلاتلا وحنلا ىلع ايدعاصت ابيترت اهبتري عاونأ ةعب رأ ىفرصحتو

 ؛ داسفلاونوكلا اهيلإ فيضي دقو .تايثإلاو ىننلاو «ةكلملاو مدعلاو «نادضلاو

 ءاهتاذب ةمئاق اعاونأ تسيل هذه نأ الإ ؛ نوكسلاو ةكرحلاو « رخأتملاو مدقتملاو

 بناوج ن. اهيف ام ىلع « هذه لباقتلا ةيرظنو . ىلوألا ىلإ اهدر نكميو
 حاجنلا نه برض اهل ردقو « ماو قطنم عباط تاذ « ةيوغلو ةيِقي زفاتيم

 . نيثدحملاو ىادقلا ةقطانملا ىدل

 لواحو « “ هتالوقم” نم ةعباسلا َهَلاَمملا اهبلع فقوو « انيس نبا اهب ذخأ

 تهجو ىلا تاضارتعالا ىلع دريو « ةعبرألا لباقتلا عاونأ اهيف حرش نأ

 . ماو ىوق هعافد نِإف « ديقعتو ضومغ نم لخي مل هحرش ناك اذإو . اهيلإ
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 ةدحاو ةهجنم دحاو عوضوم ىف ناعمتجم ال ناذالا امه هيأر ىفنالباقتملاو ”

 ترادض وأ « نبالاو بأآلاك نافياضتم امإ امهو . “ 2 دحاو نامز ىف
 سرفلاك ناضقانتم وأ « رصبلاو ىمعلاك ةكلمو مدع وأ « درفلاو جوزلاك

 نأ قمح انه ظحاليو « ' ةفاضإلا حرش نأ هل قبس دقو . "”سرفاللاو

 دعبي ناذالا ناظفللا امه نادضلاو . ؟* اهتيهام ساسأ هنأل نيب اهيف لباقتلا
 امهف « دحاو عوضوم ىف امهعاّتجا عم ؛ نكمأ امرخخالا نع امهدحأ

 نأل ليبس الف الإو « ضيبألاو دوسألاو درفلاو جوزلاك سنج ىف نافرط

 « ةكلملاو مدعلاو . ؟*' امهدعابت مغرب امهع#. عماج امهذدب نكي مل نإ ايقالتي

 , لبق نم كلذ ىلإ انرششأ م ةيفيكلا روص نم ةروص « اهيمسه اك ةينقلا وأ
 الإ الثم هل نويئاشملا دج داكي الو « اهنيح ىف ةكلملا نادقفي متي امهلباقتو

 نبي لباقتلا وه ضقانتلاو . "” كلذل أيهملا لجرلا ىدل راصبإلاو ىمعلا

 اقدص لمتحم الف ناصح الو ناصع ظافلألا ىلع بصنيو « ىنلاو تايثإلا

 قدص نإ نامكح امهو « دعاق ريغ ديزو دعاق ديك اياضق ىلع وأ « ابذك الو

 . " قحلا لباقتلا وه اذهو « ةلاحم ال بذاك رحالاف اههدحأ

 ١١ صء قبالاردصملا 54١
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 نم ةعومج درج مأ لمتكم فينصت مامأ نحن له انيس نبا لءاسنيو
 ةدايزلا لبقت وأ ريغ ال ةعبرأ تالباقتملا له ىرحتأ ةرابعب و ؟ تالباقتملا

 ؛ هيلعوه امث قدأ فينصتلا اذه نوكب نأ دوي ناك هنأ هيلع ودسو ؟ صقتنلاو

 نود ةعبرأ تالباقتملا نأ ىري اذه عمو . '''"ىودج نود هطبض لواحيو

 لمتكم ريغ ىطسرألا فيندصتنلا نأ اومعز ن٠ ىلع دريو « ناصقتن وأ ةدايز
 اظحالم«ةروصلاوةداملا الو رهوحلاو ضرعلا لباقت ىلع لمتشال هنأ ةجحب

 مهدر نكميو « نيريخألا نع بجي ملو « "'"ضقانتلا ىف نالخدي نيلوألا نأ

 « فاضملا باب نه اهاك دادضألا نأ ىلإ نورحخآ بهذيو . نيفياضتملا ىلإ

 داضتلان وكت نذإ و«ةدوربلا ىلإ ةبوسنم الإ كلذك نوككال الثم ةرارحلا نأل

 دض لكل نأل « حيحص ريغ اذهو . "'لقألا ىلع اهنم اعون وأ ةفاضإلا سفن
 أشنن ابنعو « ةلالدلا هذه ةجيدن ةيدضلاو « ادض نوكي نأ لبق ةيتاذلا هتلالد

 ع ةفياضتم اهلك تالباقتملا نأ لوقن نأ نكمي اذه ىلعو . فياضتلا ةكف

 ضارتعاانيس نبا ددرب انهو. '؟”ةفاضإلا نه برض هسفن لباقتلا نآل« ام وحن

 رهو « سوقيلبم هب باجأ ىذلا وحنلا ىلع هنع بييو « تارتسوقينل امبدق

 ” . نيفياضتهريغ ةداملا ثيح نمو«نافياضتم ةروصلا ثيح نءنيدضلا نأ

 جاهدإب الو هئاغلاب لولا حصيال ةفاضإ داضتلا ىف نأ ميلستلا عم هنأ عقاولاو

 5 ١5د. ص 2 قبالاردصملا )10(

 . !:ؤ- غم ص(يوي ع» يي (1)

 .50٠ 1عغو سعرا عج (7
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 تايشإلاوفنلا لباقت نأ ىف كش الو . ةحضاولا لياقتلا روص دحأ هنأل « اهيف

 « ةكلملاو مدعلاو داضتلا ىف مث « الوأ ضقانتلا ىف ودبي و « لباقت ىوقأ وه

 . ةفاضإلا ىف ظحلي داكي الو

 ىلع موقتال ىهف «ركنت ال فعض ىحاون ةيطسرألا لباقتلا ةيرافأ ىفو

 ءوطسرأ قطنم ىف ماع بيع اذهو . ىنعملاو ظفللا ني حج راتتوءملس ساسأ

 « لباقتلا ةيرظن ىف بيصنب مهاسن (ةلمطدو ماجه الثم قنلا ةزمهف

 هتاسارد نأ ىلإ اذه . تالوقملا ةيرظن ىلإ دوقت ةفدارتملاو ةكرتشملا ءامسألاو

 ةكلملاو مدعلا ةركفف .ةريثك ءاطخأ ىلإ هب تهتتاو « رهدلا اهيلع وع ةيعيبطلا

 نم ونلا اذه رمي ىف ىغلن نأ عيطتسلو ؛ حيحص ىبلع ساسأ ىلع موقت ال

 ةفاضإلا ةاكف اهنيب نمو « ةدّقعهو ةضماغ هيدي زفاتيملا هئارآ ضعب و . لباقتلا

 الوأ لضفلا هيلإ عجري اذه عمو . ايفاك احيضوت اهحضوي نأ ىف حي.مل ىتلا

 «لباقتلا ةيرظن نه هيف لادج ال ردق اذهوءداضتلاو ضقانتلا ىنعم ديدحت ىف

 . "زيكو "”نوتلمه لاثمأ « نيرصاعملاو نيثدحملا ةقطانملا ىدل قب ام وهو

 : قي ولب وج لوقي اذه ىفو « ماكحألا ضقاننب ىناعلا ضقانت ايناث طبريو

 هجوب لباقت الو داضت الو لب « ةيضق نوكت ال ثيح ضقانت ةم سيل ”
 نآل « ىناعملا قطنم ىف اهنم ماكحألا قطنم ىف مضوأ لباقتلا ةيرظنو . ماع
 . “ "' ةنمضتمو ةضرتفم لب ةرهاظ تسيل ىناثلا ىف ةلباقتملا ماكحألا

 81وسصتلامد, طهقدنعم هر. ةصوؤع, 24 6لذ1غ., ةصصلمد 1868. ؛. 1, م. 213.214. )١(

 1عهرموم, 30ههنعم هدم يمعودم ه+ 7هجوهأ طووذع, 156 هلنأ. 0ةصطءتلهم 1879, م. 23-30. (؟)

 06هطلهأب 2هن/4 لع اموذهعنع, تم 6لقغ., 2طوجنم 1929, م. 938. (؟9)
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 ظافلألا لباقتف « ىبرعلا ملاعلا ىف اريثك اذه نع ىعألا فلتخي ملو

 هل ضرعي مل هسفن انيس نبا ىتحو « اياضقلا لباقت تناج ىلإ ركذي داكي ال

 بحاص ادع اهف « نورحخآلا ةقطانملا هوحن احنو . “ تالوقملا باك ” ىف الإ

 ١ هلماكاصيخلت “ءافشلا ””قطن»م صخلي نأ ءاش ىذلا ”ةيريصنلا زئاصبلا”

 نيتدعاقلاب ةداع امهنع ربعي و « داضتلاو ضقانتلا الإ قبب مل ظافلألا لباقت نمو

 نيماكتملا ةنسلأ ىلع لدحللا نطاوم ىف اندرو ام اريثك نيتللا نيتروهشملا

 نادضلا”و «“ناعفترب الو ناعمتجم ال ناصيقنلا ” : امهو « ءاهقفلاو ةفسالفلاو

 . “ ناعفترب دقو ناعمتجم ال

 تريثأ تالوقملا ةيرظنب ةلصتملا ةيسيئا لك اشملا نأ مدقت امن ودبس و

 اهعدتبا لهو « اهيف ةلاصألا ىدم الإ مهللأ « ةيمالسإلا ةفاقثلا ىف اهعيمج

 ثحبلاب اريثك مالسإلا وركفم لغُس ملو ؟هلبق نمب اهيف رثأت مأ اعادتبا وطسرأ

 نع مهتامولعمو « ىحيراتلا طبرلاب اونعي ملو « اهلسلستو راكفألا لوصأ نع

 ناك نإ و « نوطالفأ دنع نوفي نوداكي و « ةضماغو هليلق هيقباسو طارقس

 انيس نبا ىدل هي ىظحن ام لكو . اريبك انايغط مهرظن ىف هيلع ىغط دق هذيبلت
 . ءارقتسالا ةديلو اهصئاصخو اهددع ىف تالوقملا نأ وه نأشلا اذه ىف

 ةيرظن نيوكت ىلع هتناعأ ةيعيبطلا وطسرأ تاسارد نأ ىف هعم قفتتل انإو

 ىناعلل ميسقتو عمج نم نوطالفأ هيلإ بهذ امب اعطق رثأت هنكلو « تالوقملا
 . ”قلاطسفوسلا ”و “ سدنيم راب ” ةصاخو « ةفلتخ ا هتاروا ىف تايلكلاو

 )١( اهده امو 5# ص « 884١م. ةرهاقلا « هيزيصنلا رئاصبلا « ىواسلا .
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 < هتالوقم ” نإف « لوألا ملعملاب انيس نبا دادتعا ىمأ ن٠ نكي امهمو

 لب « لوألا حارشلا دنع هتأرحب فقت ملو . مان ررحتو ءىرح دقنب دهن

 تايرظنو ءارآ ءازإ قلقلاو ةريحلاب رعش ام اريثكو . هسفن وطسرأ ىلإ تدتما

 باك ىف راصتخابو . اهحّمتي فأ لواح وأ اهضفرف « لبق نم تددر

 اديدج اءوض قليس هنأ دقتعنو « ةريزغ ةدام هل مدقن ىذلا “ تالوقملا ”

 . ةصاخ انيس نبا ةفسلفو ةماع ةيمالسإلا ةفسلفلا ىلع
* 

#* 

 انمز “ ءافشلا باكو ” انيس نبا عم اوشاع نم ةعب رأ ةقيقحت ىلوت دقو

 بألا هنو. ةقلاقد اوكردأو « هصوصن اومهفتو « هبولسأ اوفلأف « اليوط

  ىناوهإلا داؤف دمحأو « ىريضحلا دوم ةذئتاسألاو « ىتاونق هنا جروج

 ؛ةدع ننس مهقيةحن ىفاوضق دقو . فيرعتلا نع ىنغ مهلكو « دياز ديعسو

 « هءانع تدهش ىنأ وهف ءانه هلأ ءىش ىل ناكنئلو. ةينضم ادوهج اولذب و
 تاياورلا ملأ ريحنو ةقيقحلا ىرحن ىلع مبصرح ىدم برق نع تسملو

 نورظتاي و مهجاتلا امئاد نوعبتتي مهءارق نأ نم نيقي ىلع انأو . اهقدصأو

 . مثدوهج رامت ربصلا غرافب

 ١و6 مل هينوي
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 لوألا :ملاقملا
 ىناثلا نفلا نم

 ىلوألا ةلملا نم



 مصر ن_مرلا رشا مس

 ىناثلا نفلا
 تالاقم مبس ىهو تالوقملا ىف قطنملا نم ىلوألا ةلملا نم

 لوألا ةلاقملا

 لوصف ةئس

 | لوالا لصفلا |

 )1١( لصف
 تالوقملا ضرغ ىف

 ظفالا نأ تماعو ٠ درفملا ظفللا ةيئامو بكرملا ظفللا ةيئام فلس ايف تسلم دق

 ةيلك ىه ثييح نم ؛« « ةدرفملا ظافلألا نأ تملعو 4 ا كفا نب دلال | ولا

 ةفرعم نأ ملعت نأ نآلا تحاول نلاج مانقا هج : مق 4 ةطرمو ةئاذوت قو

 دصقنت ثيح نم  ةبكرملا ظافلألا ةفرعم ىلع ةتيعم ةدرفملا ظافل الل ةسمنا لاوحألا هذه

 ةفرعم ىف اهيلإ جاتحم ريغ ةدرفملا ظافل'الل ىرخأ الاوحأ انهه.نأ دقتعت نأو 3 أبم ةفرعملا

 لاوحأ ةفرعم ىف اهب عفتنيل اهيلإ جاتحم ةدرفملا ظافلألا لاوحأ لك سيلف ؟ ةبكرملا ظافلألا

 تالوقملا ف وهو قطنملا ةلمح نم ىناثلا نفلا نم ىلوألا ةلاقملا : لوصف ... نفلا(ه - ؟)

 ؟اع ةميرأ ؛؟ س ةعبس : ةلع(ه0) || اس هذه ؟ م6 عوه : ىه(*) || اع لوم ةعرأ مر

 || ع ةيابم : ةيئام || س قيص: فاس ( ه) || ةلاقملا هذه اهيلع ةلمتشملا ةتسلا لوصفلا :. وانع ه تدروأ

 || سنم ةطقاس : نأ دقتعت || ام نم ةطقام : اب (١؟) || اع نم ةطقاس : اهب... ثيح نم (١؟-511)

 .ىعءوهه : اي || ىلا : اعلإا(١؟)



 لوألا لصفلا - لوألا ةلاقملا 5

 ةعانص ىف اهيلع فوقولاب عفت اف هذه امأ . قطنملا ف دوصقملا بيكزتلا ةبكرملا ظافلألا

 ,فانلا ليبسلا لع فقويل قطنملا ةءانص بسحب بكرت امنإ ةبكرملا ظافلأألا ْنأو ؛ قطنملا
 1 موسرلاب و دودحلابو تاسايقلاب مث ةدافإلا هذهو 4 روصتلاو قيدصتلا ةدافإ ْق

 ةروك ذملا بسنلا نم بسن ىلع امتالومحو امتاعرضوم نوكت نأ جاتحنو ؛ مولعلا ف لخدتل

 . ناهربلا ف لخدت ىتح ةيضرعلاو ةيتاذلا ىف

 ةلصافلا ةمسقلاو . لوهجمن اب ملعلا باسنك ١ ىلإ ةلصوملا قرطلا ىدحإ اضيأ ةمستلاو

 نم ةرفط عقت الثل «بيترتلا اهيف اظوفحم لوصفلاب عاونألا ىلإ ضانج الل نوكت ىتلا ىه
 . ضارءألاو صاوحلااب اضيأ نوكت دقو . اهبلت ىلا ريغ ىلإ ةجرد

 :رهظأ موسرلاو دودحلا ىف اهتعفنمو ؛تاساقلا ىف ةعفان ةسمللا تادرفملا ءذه ةفرعف

 « ضارعألاو صاوحلااو سانجألا نم موسراو ؛ لوصفلاو سانجألا نم دودحلا نإ
 . عاون الل سصألا رثك أ ىف ىهو

 تائكرملا ةفرعم ىف عورشلا لبق ةدرفملا ظافل”الل ةقحاللا لارحألا هذه فرعت مبدقتن
2 1 

 . ىرورضلاك امإو ىرورض امإ ميدقت

 نيدوجولا دحأ ةدوجوملا رومألا لع اهتالالد ىهو ىرحتإ لاوحأ ةدرفملا ظافل اللو

 نأىف ىنعأ « كلت ةفرعم ىلإ ةتبلا ةرورض الو . قطنملا عوضوم انفرع نيح امهانبي نيذللا

 ؛ ةيئزحلا صاختألا ىلع اهتلالد لاح ةهج نم ال « ةرورض هبش الو « قطنملا ةعانص ملعتن

 لاح ةهج نم الو ؛ قطنملا نع الضف « الصأ مولعلا نم ءىش ىف هب عفتبال امم كلذ نإف

 ةعانص تميو « قطنملا ةعانص ىف دحأ هب نعي مل سعأ اذه نأل ؛ عاونألا ىلد اهتلالد

 ةداعلا ترح ىلا « ةيلاعلا سانجألا لع اهلالد لاح ةهح نم الو « كلذ نود قطنملا

 ؛ ساي روغيطاق ىمسي ىذلا اهلجأل قطنملا مل ةحناف ىف باك دارفإو تالوقم اهتيمستب

 )١( بس || اس نم ةطقاس : اتالومو )( || هءع بكرتت مكر || ىدبياه (« ع اص ذإو :نأو :

 موسرلا : نم موسرلا )١١( || ه ء ن نم ةطقاس : ضارعألاو (4) || د الئاو : ال (8) || ا د ةبن

 || مدقتف : ميدقت (١؟) ||ه شماه « م« اس محأ : رثكأ 6 || ى يه « م(« اع نمو

 5 ةرورضالو (7١؟-515) ىعيه(« نيم ءاع6ع ءاساد : اهتالد : االالد )١6(

 .٠ هننو : نم الو(؟١٠) || اع نم ةطقاس : لاح || اص نم ةطفاص : قطنلا



 : .تالوقملا - ىطنملا

 فرعو « ةدرفملا ظافلألا لاوحأ نم انفرع امم هتفرعم دعب لقتنا اذإ « قطنلل رسل

 تاديدحتلاو تاسايقلاو « اهماسقأو اياضقلا لعت ىلإ لقتني نأ نكمأ « ةملكلاو مسالا

 /نإو « اهعاونأو اه ءانجأو ةيناهرباا رغو ةيناهرإا دودهلاو تاسايقلا داومو « اهفانصأو

 ايف لخديام لع وأ اهسفنأ اهيلع لدت ىتلا ىه اهنأو « ارششع تالوقم انهه نأ هلابب رطخت
 . ةدرفملا ظافلألاب

 رثك | تالوقملا هذه نأ دحأ نظ ْنإ الو ؛ هب 7 للخ كلذ لافغإ نم ضرعي الو
 رومألا هذه له هنأ معي نأ سيلو ؛ قطنملا ىف 0 كلذ نم هلخد اددء لقأ وأ ادد

 ب يملا او ادب

 روصت ةهج نم اهتقرعمو ؛ لوألا ةفسلفلا ىلإف « دوجولا ةيفيك ةهج نم امأ .

 قحتست اهنأ ةفرعمو ؛ ىلوألا ةفسافلا بقاصي ىيبطلا ملعلا نم .دح ىلإف ها

 . نييوغللا ةعانص ىلإف « اهيلع قوت اظافلأ

 « ابيلع عقت ىتلا ظافلألا نبيعت ريغ نم « اهنم ءىش ىلع عقت ةدرفملا ظافلألا نأ ةفرعمو

 نأ سلو . ةوقلا ىف وأ لعفلاب ةعوضوم ةدرفم ظافلأ اهل ةدوجوملا رومألا نأ ةفرعك ىه

 سبل هنإف ؛ اهريغ ىف كلذ ةفرعم نم لوأ ابف كلذ ( ّىطنم وه ثبح نم« ىطنملا فرعي

 نم فنصل ةعوضوم ةدرفملا: ظافلألا نأ فرعي نأب لغتْس نأ« قطنم وه ثيح نم «همزلي
 تايلكلا ىهو « رومألا نم فنص ىف كلذ فرعي نأ نود « ةماعلا تايلكلا وهو « رومألا

 وهو « هجو نم اعافتنا نيقللا اذهب عفتني دق ملعتملا نأ وهو دحأو ءىث أانهه معن . ةصاخلا

 . ةلثمألا دارإ لم ردتقيو « رومألاب ام ةطاحإ هل لصحت هنأ

 :امءاجأو ( ؟ ) || عاتفرع : فرع || ى« ه « اع « ع ءافرع : افرع || م معلا : لعملا )١(

 : نم (5) || اع نم ةطقاس : ايف ... اهيط || عةرشع : ارثع(؛) || ىعه اهءانجأ
 : دح(١٠) || س « ب اذه : ءهذه(و) || اع نم ةطقاس : اددع لقأ وأ ( 7) || د نم ةامفاس

 ن « م « اعهتفرعم : ةفرعم ١ || )١4( د ةوقلاب : ةوقلا ف (1١؟) || ى اع نع(« ع (« د نح

 فرملا : فرعي نأ || ى « ه « ع « س ةماعلا تايلكلا ىه : ةماعلا تاللكلا وه )١1( || ىءاع«

 رادتقا :ردتقي || ع « اس لصحت : هل لصحت | عنأ : هنأ )١8( || ن ,« م ء اع « اموه : ىهإ| ب

 .ىءيهد( ن(ي#م



 لوألا لصفلا - ىلوألا ةلاقملا 1

 تالوقم ىف تادودحملا عوقو فالتخاب ٌفالتخا اهيف ضرعي دق دودحلا تناك اذإو
 ىلإ هديدحت ىف جاتحي نأ هل ضرءي هنإف « الثم فاضملا ةلوقم نم ىذلا ءىثلا لاك « ىتش

 صاوخ ديدحتلا ىف ةيكلا عاونأ صحح امب رو .رهوملاا ةلوقم ىف عقي امل ضرعت ال لاوحأ
 : ةيفيكلا عاونأ نود اهل ىه

 ةجاحلا نأ دعب . البس كلذ لمَن ناك . اهلايح ىلع ٌةموهفم ءايمشألا هذه تناك اذإو
 نن املاكب ديدحتلا ةءانص ملت نأ نكمي هنإف ؛ ىنعملا اذه ىف ةسام ريغ ميلعتلا اذه دارفإ ىلإ

 ؛ اذك اهكحل فاضملا نم رومأ تناك نإ : لاقي نأو :نفلا اذه دارفإ ىلإ جات« نأ ريغ

 اذه ىف كعمطب ردقلا اذه زواجت ال نأ بجيف . اذك اهكحل تايفيك و ىوق تناك نإو

 باتكلا اذه عضاو نأ رهو« رخآ ائيش ملعت نأو «قطنملا ةعانص ىف ليخدهنأ نقيتت أو « نفلا

 بسانملا نايبلاب ليبس ال هنإف ؛ ديلقتلاو عضولا ليبس ىلع لب « مياهتلا ليبس ىلع هعضي مل
 . قيقحتلاب هيف ملعي ام ىلع نأ ىلإ قطنلا

 هنأو ءاهل ملع ال هنأو «ةرشعلا هذهل ددعلا تاب هب نولواحي ام لك نأ .لعت نأ بجيو

 لوألا دحاولل ةفلاخم اهنم ةعست نأو « اذك ةيصاخ اهنم دحاو لكل نأو « اهبف لخادت ال

 رصقمو ىرخأ تاعانص نم ةبلتمم تانايب امإف كلذ هبشأ امو « ضارعأ ىهو رهوج هنأ ىف

 ءاصقتسالا ىلإ ليبس الو ؛ ءاصقتسالاب الإ كلذ ةفرعم ىلإ ليبس ال ذإ . ريصقتلا لكاسف

 . ىلوأ ةفسلف ىمسي ىذلا ملعلا ةجرد ىلإ لوصولا دعب الإ

 سانجأ ىه ةريشع ًارومأ نأ دقتعت نأ وه باتكلا اذه ىف ضرغلا نأ ققحت نأ بجبف
 ملعت نأو « امام اعوضوم اداقتعا ةدرفملا ظافلألا عقت اهيلعو ؛ تادوجوملا ىوحت ةيلاع

 «ضارعأ ةعسنلا نأ كل نهربي نأ ريغ نم «ضارعأ ةيقابلا ةعسنلا نأو رهوج اهنم ادحاو نأ

 . الوبق هلبقت نأ بحي لب

 ملت : لمت (0) [|س نم عق:ىف عه( ؟) || اع تافاضملا : فاضملا (؟) || ه نإو : اذإم,(١1)

 || ه «مءس لخد : ليخد (9) اص كعمطم : كعمط (4) || ع نم ةطقام ؟ ىو مع اع ءاس

 نم ةطقاس : بجت )١5( || د نم ةطقاس : لعيام )١1( || نءاعءع ءاص ء ب نم ةطقاس : اذه

 : ةبلجم )١4( || نءمءاس لخادت ال ؛ س لخدتال نأو :لخادتال هنأ, ( ١م )١١ ||اس « د

 || سس ءاصقتسإ : ءاصقتسالا )١6( ||| ى ع« ه «ن ةعاص : تاءاص ||ه ءاع « ع ء س ةفلخم

 ٠ص بجي : بج لب(١٠٠) || ب نهرب : نهري )١9( || اس نم ةطفاس : لعت نأ )١4(



 / تالوقملا - قطنملا

 نهربن نأ ريغ نم ضارعأ تايكلاو تايفيكلا نأ نآلا كل نهربن نأ ىلإ ليبس الف
 ابنم دمحاو لك نأ كل نهرن نأ ريغ نمو « الوبق هلبقت لب ءددعلا كلذ ةرورض كل

 ءادتاىف « كل ليبس الف . موقم ريغ مزال ىلع لاد الو « كك شم ظل ال « ةقيقحلاب سنج

 تسيل اهنأو « سنحلا عوقو اهتحن ىتلا عاونألا ىلع مقت ةيفيكلا نأ الثم ملعت نأ « ميلعتلا
 . ةيكلا كلذكو ؛ هتحت ام ةيها1 موقم هنكلو « ائطاوتم وأ اككشم وأ اكرتشم اما

 صاوحلاا لاح اذكو . هعسو هب ىفي الام فلكت دقف باتكلا اذه ىف كلذب لغتشا نمو

 . ارك ذركذت امنإ اهنإف ءركذت ىتلا

 وه ىذلا باتكلا ف تكرت دق ثحابملا هذه نأ وه كل هلوقأ ام قحلا نأ لعءليلدلاو
 ىف ارظن باتكلا اذه نوكي نأ نع نيلصحلا نييقطنملا ةفاك زأمثا دقف اضيأو . لصألا

 .ةدرفملا ظافلألاب اهبلع لولدم ىه ثيح نم « ابف رظن هنإ :اولاق لب «تادوجوملا عئابط

 لاوحأ ىلع لدت ىتلا نيهاربلا ريغ ضارعأ ةعسنلا هذه نأ ححصت ىتلا نيهاربلا تسيلو
 ؛ ةدرفملا طافلألاب اهلع لولدم ىه ثيح نم ءابيف كلذ ىلع ناهرب دجوو الو ؛ اهدوجو
 . ىرخألا ثحابملا كلم ىف لاخلا كلذكو

 رازتمشالل نكي م «ةدوجوم ىه ثييح نم رظنلاب اقلعتم اهمف لاوحألا هذه ناس ناك اذإف

 ثيح نم مث ؛ةدوجوم ىه ثيح نم ارظن اهيف رظنلا اذه نوكي لب ؛ ىنعم هنودقتعي ىذلا

 . رظنلا ابو هيف عمبادق نوكيف « ظفللاب اهيلع لولدم ىه

 نم « هلاحب كلذ عم رعي دقف « دوجوم وه ثيح نم ؛هلاوحأ يف رظنيام لكن أ ىلع
 اهنوكل ناكول معن . ظفللا نم ةقباطم دوجولا نم ةقيقح لكل نإف ؛ هياء لولدم وهثيح
 اهيلع ارصتقم باتكلا اذه ىف ثحبلا ناكو « دوجولا ةفارص لوانتتال صاوخ اهلع الولدم

 عاب اص 6 ضد(« د(« ب ةيرورضش : ةدورغ('.) ||ى وو(« ن«ءم نمو :نم(١1)

 هكل (0) || اع هنأو : اأو (#) || مالو : الظن( ) || اس ريخ نم : ريغ نمو || ىىءه « ن

 : نييقطنلا (5) || اس (ةددشملا واولا حتف) موةم ؟ى « ه اموتم سيل : موقم || | د ةموقم اهنكل :موقم

 2ع ساييف : هف )١5( || اص نم ةطقاس : اهيف 6( || ناذإو : اذان (١ || ه نم ةطقاس

 : ناكو ( )١9 || اع دوحرم ىه : دووم وه )١7( || نس ةجو : اهجر || ىو ه6 ن « ع

 .٠ َن ىلا 4 اء ناكف



 لواللا قيمفلا لوألا ةلاقملا 4

 «ٍفاتكلا انه نضر .عمأ نم هوف ع .ىذلا افه نأ نظي نأ ىزحلاب ناكل « مل افّررضتمو

 فيطل جارعنإ و قيقد مآ ةيعنرط: ةفسلف الو .ىلؤأ ةفسلف سبل « ابقطنم ارظن هودرح ىح

 . ضماف لصفو

 هذه:نإ:قولوةيو ٠ .مياستلا_ليبس ىلغ اعضو اهاك رومألا. هذه نوعضي اوناكولو

 وودألا ىه. لب. ؛ ةبكيرملا ظافلألا تلات اهبنهو ةدرفملا ظافلألا عقت ابيلع ىلا رومألا عامح

 ىلإ هب لصون ىئدلا بيكتتلا .سفنلا ىف ةبكرملا ىناعملا ءازحبأ داوم ىه سفنلا ىف اهيناعم ىلا

 امأو . ائيش اضيأ.نواوقي اوناكل « ةتبلا ظفل كانه نكي مل نإو «.تالروحلا كاردإ

 «تمحب فلكتف «-ةلاحم.ال اظافلأ نأ قلعتم اذه نأو « ىطنم..ثح اذه نأ ىلع :مهرارصإ

 . اوريحمو اودلبت كلذلف

 اذه نإ: لّوقتو « انيب وأ انئش «متداعو موقلا جابنم عبتن مث هانلقام لوقتف نحن امأو

 اف ؛ ألا ئداب ىف رض امبر ةنإف ؛ عفنلا ريثكب سيل هنأ عم « هعدقتو باتكلا

 ارومأ هنم ليخم ىتح « باتكلا اذه هتءارق ببس هسفن تشوشت دق هتدهاش نم رثكأ

 ( ةقيقحا ع ةفورصع تنالايخ .هل شمدقمن اف «باتكلا اذه ىف اهبنك ىلع اهققحب ىلإ ليبس ال

 قحميال ام . هلقع حول قؤطسناو « هسقن اكللذب تسند ءارآو بهاذم ااييلع :هل.تفبناو
 . َهَشْوَش هطلاخ اذإ و « هريغ راطسنا

 )١( اع مظل : ملفلا («:) || اسرح ام : ىرحلاب || اعافورسم : ظرصم ||
 ) )7نأ ؟ ى « ه اتاتأ اهنأ : اظافلانأ (ه) ]| عاوناكام : اوتاكل

 زويقوتب ”* نع قيتسنال ةعافلأ ةرورضلاب نهه نأ ىأ * : يلا اذه ع ى ضب ءاجرو خي ظافثألا ||
 ||ىء ه« نع« م« اع ءع(أ سواد« اب ثحب فلكتف : ثدي تلكتف )٠١( ||ننمةطقاس:مهتداعر

 اس مأ : وأ ||)١١( ه « مةءارق : هكءارق (١؟) || اس نم ةطقاس : اك || م نم ةطقاس : هنأ ||

 ى « ه(ع ساب روفرطاق ناك ؛ د نم ةطقاس : ناّكلا اذه || )١6( اسم ةلطقاس 'هلا|| ص نع : لع ||

 )١4( د ف +- : كلذب || د تبس : تسد || )١6( ى « م راطس ال : راطساإ ٠



 ل تالوقملا .- قطنملا

 [ىناشلا لصفلا]

 (ب) لصف
 اهارجم ىرجي امو ةقتشملاو ةنسابتملاو ةئطاوتملاو ةقفتملا ظاغلألا ىف

 امإ هناف + نيهج و ىلع كلذو « دحاو مسا ىف كرتشي ام ةرثكتم ا ةفلتخملا رومألا نم نإ

 . ؤطاوتلا قيرط ريغ ىلع نوكي نأ امإو « ؤطاوتلا قيرط للم.نوكي نأ

 همسر وأ تاذلا دح ىنعأ «رهوجلا لوقو ادحاو امل مسالا نوكير نأ ؤلعاوتلا قبب طو

 ىلع هناويحلا انلوق ليم ؛ هجو لك نم ادجاو ؛ مسالا كلذ نم. وهفيام بسح ىذلا

 كلذ عيمح نإف ؛ .روثلا كلذو سرفلا اذهو ورمعو دي ز ىلع لب .«.روثلاو سرفلاو ناسنإلا

 ىأ « رهوجلا لوقب ىنأن نأ ةلملابو ؛ مسي واع دح نأ دجأ دارأ 'ذإ و .. اناويجر ىممد

 نم.مغأ لوقلا إف ١ ادح.وأ امر ناك « اهلك ايف تاذلا ىنعم ىلع لادلا لصفملا ظفللا

 ادحاوو « ىنعملاب ادحاو نوكي ىأ ؛ هجو لك نم اهيف دحاو دج. اهجاقي وعنا لك

 . فءفلاو ةدشلاو ءرخأتلااو مدقتلاو ٠ ىرحأللاو ىلوألاب اهف فاتخي ال « قاقحتسالاب

 لوق دجو اذإ هنإف:؛ مسالا ذه بسحم ىذلا لوقلا و ةأطاوملا هذه نوكت نأ“ بجيو

 . قطاوتلاب الوقم مسالا هلرصي مل « مسالا اذه بسحب نكي ملو « كواشقيو هيف دحت_رخآ

 ||د نم ةطنام : نم(4) || » ةيباثنملاب + : ةكطاوخلا || منم ةطقلع : ىف:(6)
 : دحأ || ىوه«ء شن «ء م «ء اع «ء د اذإف : اذإن (5) || ص نم ةلمتاص : امإ

 : ايذ دحار || ه.ناك + امن )١١( || ع نم ةطقاس : اهلك ايف( ٠١ ) || ى م دحاو
 || س دحاو نوكي : ادحار نوكي || عهود : هجو || ىو ه « ن« م « اع , ع« اس اهف ادحاو
 || « هد تاطاوملا : ةأطارملا(١+) 1| س ىرحألا : ىرحألاو (١١؟) || نع دحاور : ادحاوو

 ل : هل || نم ةطتاس : هيف )١4( || اسف + : دجو. || اعنم ةلقاط : ىقا
 . نس الوقتم : الوقم || ه4“ ع٠ مي اذه



 ىنانلا لصفلا ح لوألا ةلاقملا ١

 مساب صخخلم ناكو أ « مسالا مساب صخيأم ناك ءاوس «لاد ظفل لك مسالا انهه ىنمن نحنو
 لع لاقي ام اذهف . دعب هنايب كيتأيس مك « ةكراشملاب الإ لدي ال ىذلا ثلانلا وأ « ةملكلا

 . قطاوتلا ليس

 ماسق | ىلإ مسقني و « مسالا قافتاب هنإ لاقي دق هعيمج نإف ؤطاوتلا ليبس ىلع سيل ام امأف
 .ىرخأ ةهج نم فاتخانإ و «هسفن ىف ادحاو اهيف ىنعملا نوكي نأ امإ هنأل كلذو : ثالث

 « أدحاو نوكي ال نأ امإو « ام ةبباشم امهنيب نوكي نكلو « ادحاو نوكي ال نأ امإو

 . ةهءاشم امهنيب اضيأ نوكي الو

 هنإف : دوج ولا ىنعم لاف « كلذ دعب فاتتخي نكلو « ادحاو اهيف ىنعملا نوكي ىذلاو

 ةدحاو ةروص ىلع اهيف ادوج وم سيل هنإف ؛ اهيف فاتخي هنكل « ةريثك ءايشأ ىف دحاو

 دوج ولا لبق رهو دوجولا نإف ؛ دعب اهضعبل ولبق اهضعبل دوج وم هنإف ؛ هجو لك نم

 دوج ولاكلذكو ؛ رهاوحلا ضعبل هلبق رهاوهلا ضعبل دوجولا نإف اضيأو ؟ هعبتي ام رئاسل

 . ضرحأتلاو مدقتلا قيرط اذهف . ضاىعألا ضعبل هلبق ضارعألا ضعبل

 « هتاذ نم ءايشألا ضعبل دوجولا نإف ؛ ىرخألاو ىلوألا قيرط نم فلتخي دق كلذكو

 مدقتم وهام لكو « هريغب دوجوملا نم دوجولاب ىلوأ هتاذب دو وملاو . هريغ نم اهضعبلو
 سياو ىتاعملا نم ىنعم ىف ناكرتشي نائيش نوكي دقف ؛ سكع ريغ نم « هب ىلوأ وهف ىنعمب
 . تبنأو هيف متأ هنأل هب ىلوأ امهدحأ نكل ؛ ادم هيف امه لب « لبق امهدحأل وه

 فيعضلاو ةدشلا لبقت تلا ىناعملا ىف نكي امنإ كلذف فعضلاو ةدشلاب فلتخي ىذلا امأو

 ؛ قلطملا ؤطاوتلا ىلع جاعلا ف ىذلاو جلنلا ف ىذلا لع ضايبلا لاقي سيلام كلذلف ؛ضايبلا لثم

 : ( ةرركم ) صخب || هىنغال : ىنعن || ىىءهءن(ءم(ءعءاعءدةألعأ : نحنر )0(

 ]د ام د ام || د ةيكلا : ةلكلا ( 8 ) "|| ام نم ةلفاس + ( ةينالا ) صخب ام || ى « ع صخب
 ةلت اس: نوكي ( ه) || اعهنإف:نإف||اس « س « حبامأو : امن( :) || ه لوقن : لاقي

 || ىو ع هيفام ؟ ه © ن « نع « ب نم ةطقاص : امإ| مان : امني (5) || سس نم

 || ىو ه لثم وهف : لفض( ) [|ه 6 ن هف هل : ةباثم || د ء ب نم ةطقاس : اضيأ(7)

 || ع نم ةطتاص :ضارعالا ضعِل هلبق )١5( || ىع ه « ن « اع : ع « س رهوجلا : رهاوابا (01)

 || ى« ه6( علك نإ : لك || ى وهن نظي دف ل- ؛ ه نظادق ل : هتاذب ):١(

 || ن نم ةطقاس : ىلا || مه « نأ م(« عع« د هيف ل : فلتخم )١( || اس هب : هيف 051(

 : م جاملا ىف لاقي : جاعلا ىف || ى كلذنف ؛ د كلذكف : ام كلذلف || ع ضايلاك : ضايلا لم (16)



 المنطق  تالوقملا ١١

 ةهلثم أب كيتأن امتإ و . قلطا اؤط اولا ىلع نبيقاورلا و ىتلاو نيئاشملا ىف ىتلا ىلع ةهسلفلا لاقتالو

 . ضرغلا ىلع فوقولا د.ب اهيف حاس نأ بجي ةروهشم

 . رخخآ مساب ىمس امب رو ؛ اككشم امسا ىمسي هناإف ظفللا كلذ ىف .ةدحتملا ءايشالا ىف

 «دحاو !دبم ىلإ ةبسنلاب سحب نوكي دقو ؟ انلق !؟ ءاقلطم نوكي دق ككشملا مسالاو

 ؛دصفالوةضاي رللو ءاودلل ىص اناوقك ةدحاوةياغىلإ وأ ؛ءاودالو مضبللو باكل ىطانلوقك

 . ةيهلإ اهنإ ءايشألا عيل اناوقك « ةدحاو ةياغو !دبم ىلإةبسنلا بسحب تناك اامبرو

 ىنعم ىف قافتا نوكي نكل : مسالا حرشو رهوحلا لوق ىف قافتا هيف نوكيال ىذلا امأو

 لو « ناويحالجرل ةمئاقلاو «روصلل ناويحلاو + سرفلل ناودحلا انلوق لثف « هب هباشتي
 تايمسملا نإف + مسالا ىف قافتالا ةلمج نم وهو + مسالا هباشت ىمسي هنإف «ريرسلا لقب

 اذإ كنأ كلذو ؛ مسالا بسحب ىذلا رهوحلا لوق ىف قفتت الو مسالا ىف قفتت امن[ هلثمب

 سا-سح سفن وذ مسج هلإ تاق « سرفال ناوي> لاقي ثي-ح « رهوحلا لوقب تينأ

 ( ناويحلا مسا تحرش اذإ هب ىنأت ىذلا لوقلا وه لوقلا اذه ديت الو . ةدارإلاب كرحتم

 ةروص رهاظ هب ى احب ىعانص لكش لوقت كنإف « طئاخلا ىف ةروصلا ىلع لاقي ثيح نم
 هنإ ؛ تلق ناويحلا ىف ةمئاقلا مسا تحرش اذإ كلذكو ؛ ةدارإلاب كرحتملا ساسحلا مسحلا

 : لوقت لب « ريرسلا ةمئاق ىف مسرلا اذه دجت الو : هب ىنمي و ناويملا هيلع موقي ىعيبط وضع
 نيصألا نيب دحن كنإف كلذ عمو . ريرسلا لقي ري رسلا نم نابم قدم ىعانص مسج هنإ

 ؛ةهجإإت ءعو باين: هت (ع)  ||ىءهء سوء بىتلا : ل ()
 ةطقاص : ىمس || سس نم ةطقاس : امسا || س ةددحملا : ةدحملا ( 4) || اع ء« سواد هجر

 || اس ىلإو : ىلإ مأ || ىو م اع ؛ ع.ازالا : ءاردلل || اععضبملا : عغبلل ( 5) || س نم
 وهن : لئمف || اء ع هباثت. : هاش (و) || ىعد هيف لس : نوكي (م) || اع بنلا : ةبنلا (0)
 : ناويحلا|| ن نم ةطتام : ناويا لجرل ةماتلاو || ى« ه عع ةمئاتلا الوق : ةمتاقلا || ى اء ه لثم

 || ىاء هد ىه انإن : هلال (٠ || ه6 ن(« م.« عع ع ءاس امل ةماقلا : امل || س ناضإلا

 : سقا| اء ناويمحلا : هولا (١؟) | ىاكنأل : كنأ(١1) م 6 عاىمسم : ىمسب

 || ه ةدارإب : ةدارإلا )١١( || اس نم ةطقاس : رهاظ || » هنإ ف : لوقت )١4( || اس نم ةظاس
 .ند اان: كتظا(دا)



 ىناثلا لصفلا. لاوألا ةلاقملا ١١

 ىطمت نأ ىلإ ىئادلا ره هبشلا كلذ نوكيف ؛ لاوحألا رئاس ىف امإ و لكش ىف امإ اهمش

 « امدقتم اعضو اءوضوم نيرمألا دحأ ىف مسالا نوكيو « رخآلا مسا نيرمألا دحأ

 مسالاب ىمس « اعيمج نيرمألا ىلإ مسالا كلذ سيق اذإف . ايناث اطوضوم ىناثلا ف نوكيو

 هيف هباثنملا ىنعملا ناك مب رو . لوقنملا مسالاب ىمس امهنم ىنانلا ىلإ سيق اذإو « هباشنملا

 ؛ ام ةبسن ناك (مب رو ؛ ىعيبطلا ناويحلاعم روصملا ناويحل ىذلاك « هسفنب اررقتم ىنعم

 . أدبم ةلعللو « أدبم طخلا فرطل لوقن اك

 لام « اديب اي زا اهابتشا ناك امب رو « ايقيقح اهابتشأ هابتشالا اذه ناك امب رو

 ممأ ىف الإقيقح سمأ ىف امهنيب هبات ال هنأل كلذو ؛ ىناويح ا بلكللو مجنلل بلك موق

 عبتأ بلكلا دجو مث « ناسنإلاكتلعج ىلا ةروصلل عباتلاك ىنر مجنلا نأل كلذو ؛راعتسم
 لمعي نأىغبتيالفليبسلا اذه هياإ مسالا لقن ليمس ناك اف .همساب ىمسف ناسنإلل تاناويحلا

 انلوق لام « هيف هباّسن الو ايةيقح كارتشا ال ىذلا ثاأالا مسقلا نم وه لب ؛« مدقلا اذه ف

 نإ لاق نم هياإ بهذ ام سيل مسالا اذه عوقو ىف ببسلاو . رانيدلل نيدو رصبلل نيع.

 فورح نم اهبيكرت ثيح نم « ةيهانتم ظافلألا تناكو « ةيهانثم ريغ.تنك (مل « رومألا

 ؛ كلك سيلو . همزلت رومأ ةدع هيف كرتسن دحاولا مسالا نوكي نأ بجو « ةيهانتم

 نأل كلذو ؛ ةيهانتم ريغ تابيكرت اهتم بكرتت نأ نكمي دق ةيهانتملا فورحلا نأ ةهج نم ال
 لي وطن لك لمتحتالةداعلاو ناسالا مث. فورحلا نم بكريام ريداقم ديزتب قلعتم ناكمإلا اذه

 ناك اذإو .هنم لوطأ وه ام لاعتسا نم عابطلا رفنت دح كانه لب «فورحلا نم تابيكرتلل

 ؛فورحلا نم بكري ام ىهانتي نأ هل بجو دودحم دح بيكرتلا حول هل ىلهح دقف « كلذك

 ناكول هنإ :نولوةيو . نوري ام ىلءعاون ألا نود صاخش الاف ود (-:| ىهانتملا ريغزأل الو

 :امبدم ( ه ) || د لمألاب : مسالاب ( 4 ) || عاذام : اذإف (" ) || م « د لكألا : لكذ ()
 || ء ىميف :ىمف )٠١( || اعد:مث || دىمد؛ م « اص ىأب : فد( 5 ) || م هبشي :ةبن || س امإ و

 :رصبلل )١5( || ىا هن « د نيةح : ايةيقح || م اك ارتشا : كارتشا || اس مسالا : مسقلا )١١(

 فررح )18-١4( || اس « سس « ب نع اهي كرت : نم اهركرت )١8( || اع رانيدلا :رانيدلل || اع رصبلا

 || ى بكرت : بكرت ١١( ) || ع نم ةطقاس : همزلت )١4( || سس « ب ةيهانملا فورحلا : ةيهانم
 || ىو مو اع نس د لمتحت الف : لمحت ال || ىم© م 26 بح(« د قلعتي : قلعتم )١9(

 . ى ةلطإلا ل : صاخنالا(5١) || ه بكري : بكري || ىو« ب بحور : بجو ( )٠8



 1 تالوقملا - قطنمل

 اضيأعاون ألا ءاإ نوكن نأ بجي ناكل « ىهانتاا ريغ هبجوي امن مسالا ىف كارتشالا

 ؛ تماع اك «هجو نم ىهاننتال دق عاونألا نأل ؛ لت نايبلا اذه نإف «كارتشا اهيف عقبال

 ابتكراش رومأ ىه ثيح نم تذاف « ةيهانتم ريغ تناك اذإ صاختألا نألو

 رومألا ةلمح نم عاونألا تناكو « عاونألا اهيفو ةيهانتم ريغ رومألا تراصف « عاونألا
 ىه ثي- نم ال « رومأ ىهام ةهج نم « رومألا ىلع عقت امنإ ةيمسنلاو ؛ ىهاننتال ىلا

 طلغلا نايب هجو لب « طلغلا نم اذه ىفام نافشكي ال ناضارتعالا ناذهف . صاخشأ

 «تناكنإو رومألا نأ وه ةيهانتم ريغ ءايثنألا نوك نم كلذ لياعَس لغتشا نم لاغتشا ىف

 ؟ ةيهانتم «ةيمسالاب نومسملا اهدصقي ثيح نم « (منإف « ةيهانتم ريغ رومأ ىه ثيح نم
 رطخمي ال كلذ نإف ؛هل ةيابن ال امم دحاو لك اومسن نأ ىف نوعرسد اوسيل نيمسملا نإف

 نكمي ناك دفو . هانتم وهف هتيمست دصق ام لك لب ؟هل ةيمسألا نود صقي فيكف مهاب
 تدرفأل تئش ول نآلا كنأ كلذ ىلع ليادلاو ؛ درفم مسا هنم دحاو لكل نوكي نأ

 اف لوقلا اذهف . هانتم كلذ عي نأل ؛ ادرذم اا مسالا ىف ةكرشلا هيف تعقو ام عيمل

 نم هجو ىلع ىرخأ ةرابعب لوقلا اذه نع ربعي نأ نكمي ناك نإ و ؛ هجولا اذه نم لطس

 . فئلكتلا هوجو

 :لوقتف كلذؤ ببسلا نم هيطعن نأ ديرنام ضعب ىلإ مجري هنأ الإ ؛ رمتسن لحمتلاو

 ىه !؟ ةيزاحلا ةيراعتسالا تاهيبشنلا امإ : نيثيش دبحأ ةكرشلا هذه عوقو ىف ببسلا نإ
 لدت ةنياملاتناكو «ةناعملاهلعف نم رصبلا ناكو «رصبال اا ناك (ىل هنإف ؛“نيءلا”ةظفل ىف

 ىمس « رانيدال وه قيقحلا دقنلا ناكو « دقنلا لع لدب روضحلاو « روضلا ىلع ام هجوب

 . هوجولا هذه نمرخآ ءىش وأ « نيعلا نعزيزع هنأل وأ « انيع نظن ايف كلذل رانيدلا

 ء عذنأ كلذو : نأل ( ؟ ) || م« ب مسا : ءامسأ || اع نم ةطقام : نوك نأ بجي )١(
 | اال ل : تملعإ| م ليم : لتحم || ه ء اع اضبأ + : عاونألا نأل || ه

 : اذه (1) || م « اع« عام ةيج:ىه ثيح (0) || م ىفو : اهفو || س نم ةطقاس : ريغ( 4)
 || ىوه(٠ عيضه ؛ سرهر :رد(ا) || ه هجو ةلمح : هجوإ|| ىأء ه6 ع « مب لوتلا +

 || ىء ه هل ةيمستال : هتيمن || عاودصق : دصق )٠١( || ىءع م .٠ د ةيدانملا : ةحاتم ( )

 || عدوسولا ساب نب ةظاع :هرعم( 60١ || منك عام عكا عطانأا)
 مقو : ىه || ه نينيثلا : نينيش || ع نا لب ؛ ء لب : تا( 160) || د لحملاف : لحملاو (16)

 رايدلا : رانبدلل || ى« م نمةطقاص : لدب (١ه) || اس نم ةطقاص : لدن( +١ ) || ىو ه

 ٠ ى(يه ام 2 ع



 ىناثلا لمصفلا - لوألا تلاقملا ١

 تايئزحلاو هذه رثك أو؛ءاجرلا ليج للعوأ «كريتلاو رك ذتلا ليبس ىلع كلذ ناك امم رو

 ةينحبلا تاقافتالا امأو . هب هركذتيل هيبأمساب هنبا ىمسي وأ «ىنن مساب ةيمسنلا ىف بخري نك
 لم نيملا مسا عقوأ نأ هل قفتا مهضعب نأك ؛ لوألا ةيمسنلا نيمسملا فالتخالف ةعقاولا
 فالتخا وه قافتالا ببس نوكي نأ نذإ زوجيف ؛هريغ ىلع هعقوأ نأهل قفتارحخآلاو ءىش
 نيصخشك امهف راص نينامز ىف دحاو مسم لاح فالت>ال وأ « نييمسم لاح

 ؛ مسالا كارتشا مساب صوصخا وه هانددعام بابسألا نم هيف عقاولا مسقلا اذهو

 ل نساءاسيرادعاو نوكي مسالا نأ ىف مسالاب هياشنلا كراشدو

 ب ميلا ىف امهنم دحاو لك قفتم دحاو مساو قفتم داو لوق كانه نوكي لب ؛ هقافتا الو

 ريرسلا ةماق نأ لثم « مسالا اذه بسحب سيل هيف فتم لوقلا نوكي نأ عنميال اذه نإن

 ضرعو لراطوت فرع اع دحاو لكذأ ىف ناقفتي و«ةماقلا مسا ىناقفتي ناويحلاةمهاقو

 نأل كلذو ؛ هباشنلا وأ كارتشالاب امهيلع الوقم ةمئاقلا مسا نوكي نأ عنميال اذهو .٠ قمعو

 اذهل نوكي نأ عنم الو ب مسمللا وهو 007 مسا بسحب سيل اذه

 اذه بسحت هنأ ىلع كلذ لد عوضوم مسا هل نكي مل اذإ سيلوو طولا د | لوقلا

 . ةماقلاوه ىذلا مسالا

 لثم « امم ؤطاوتااب و قافتالاب نييش ىلع الوقم دحاولا مسالا نوكي نأ قفتي دقو

 اذإ هنإف ؛ ريقلا ىلع ليقو« داوسلاب نولم اضيأ وهو دوسأ هما لجر ىلع ليق اذإ دوسألا

 اذإو « قافتالاب ريقلا ىلعو هيلع هلوق ناك « لجرلا صخ مسا هنأ ىلع مسالا اذه دخأ

 الوقم اضيأ دحاولا ظفالا نوكي دقو . ؤطاوتااب ام,ملع هلوق ناك نولملا مسا هنأ ىلع ذخأ

 ءاملا عوبني عمو رصب عم رصبلل نيملك : ؤطاوتلاو قافتالاب نيئيش عم دحاولا ءىشلا لع

 : مماي || اع ةيمسقنا : ةيمسقلا ف (؟) || ماركذلا : ركذتلا || م ء اس نم ةطقاس : ليبس(١)

 : فالتخالف (6 ) || اس نم ةطقاس : هيبأ مساب || اع « ع همسا : هبا || اس ءىش : ' || اع مما ىف
 : فالتخال || ه . اع نيمم : نيمم ( ه ( || م نييمسملا : نيمسملا|| ى« ه « ن فالتخال

 : لب (8) || د نيصخن : نيمختك || ن2 عاد: سس : مس || عفالخا
 + :اذه ( ١١؟) ) || ن « س« ب نركب ال نأ : نوكب نأ ( 9 ٠ || ن «ه ءاع« ع اس نأ

 ل ا ١ || ىو ه « اع « ع لوقلا

 هلا(5١١) ||اع نم ةضاع: رشا(١١) 0| يد محام ادعيداتط || عاقل < جد

 .٠ نرطاوتاب : قافنالا (١؟) || هاربقملا
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 لد نأ قفتا ناك مك: قافتالاو ؤطاوتلاب نيتهج نم اهنايعأب ءايشأ ىلع الوقم نوكي دقو
 ءىثلا ىلعلاقي دق دحاولا مسالاو .نيدوسأ نايمس نيلجر لع«دحاو ظفل وهو «د وسألاب

 + دوشأ هثولو هوساب ىدببملا لمي ووسألا لدعاع ةلارشالاب الرق نعي نيدعاوا

 ببسب عقيو . ةفلت# ناعم ىلع لدي ثيح نم كلذو ؛كلرتشالاب الوقم نوكيف دحاو مسا

 ٠ ىرورضلا ريغ ىلعو عنتملا ريغ ىلع نكمم لاقي اي « ريثك طلغ كلذ

 «ةكرتشملا كح اهكحراص ىنمملا اهنم مِهَفَف ترقتسا اذإ ةي زاجناو ةراعتسملا ءامسألاو

 تاهباشتملا ةلمح نم ذئنيح نوكت نأ بجي و « اهانعم مهفي نم دنع كلذكن وكت اهنأ الإ

 وه امنإ كلذ لبق ةكرتشم اهنوك كلذك“ ةراعتسم تناك كلذ لبق اهتلالد ىف ابثأ اكو ,ةلوقتملا
 امتايئزح ىلع عقت اهنإف ٠ اهدحو ىلصفلاو عونلاو سنجلا الإ « اهاك تايلكلاو . ةراعتسالاب

 . ؤطاوتلاب اعوقو ةيوسلاب اهيف كرتشت ىتل

 نود ؤطاوتلاب عفت ىتلا ىه اهدحو لهفلاو عونلاو سنحلا َّنأ نم نب ام سيلو
 هنوك ببب لب ءايتاذ ىنمملا نوك ببسب اؤطاوت نكي مل ؤطاوتلا نأل كلذو ؛ ءىنب اهريغ
 ىذرعوه اهف دجوت دقو«ىبأذ وه اهف دجوت دق ةدحولا هدهو . فلت# ريغ ىنعملا ىف ادحاو

 رابتعا امل كلذكف « دحاولا مسالا ىف قافتالا بسح ًارابتعا ةرثكتملا ءايشالل نأ اكو

 نوكي نأ امإ لم مل ىتاسألاب ترثكت اذإ ءايشألا نإف ؛ مسالا ىف فالتخالا بسحب
 ناسنإو رجم : مطوقكا «ءامسألاةنيابتم رومألا كلت ىمستف اهيف اهتاموهفم رثكتل انراقم اهرثكت

 :نينهج نم ( )|| « م « اع نم ةطقاس : دق (0) || ىءه « عب حيرت ط : 5 (1)
 || ع'اهنالتخال : اهنالتخا ( ؛ ) || ه ء م نم ةطقاس :دوسأ || م دوسألاب : دوسأب || ن نم ةطقاس

 || ع تريعتسا : ترفسا || بذإ : اذإ (0) || ى ( هرغلا : ريذ )5( | ىوعه ةريثك ل : ناعم )(

 كلذكو : كلذك (4) || ه مهن ل : دنع( ه ) || ى « ع تاكرتشملا : ةكرتتملا || م همكح : اهمكح

 : كو(١١) || ه تايئزحلا : اهنايخ )٠١( || ىىء ه6 عاف ل ؛ ىاكتشم : ةكرتشم || اع
 || د هرثكتل : رثكحل )١8( || نس نم ةطقاس : الإ )١( || سس « ب ءايشألا : ءايش'الل || سس اك
 ٠ ىالوةك : ملرقك || د ىمس : ىمص



 ىناثلا لصفلا  ىلوألا ةلاقملا أ

 ؛ىتاسألا كلت بسحب ىذلا رهوحلا لوق ىف فااتحنو ىتاسألاب فاحن ىتلا ىه هذهو «روثو

 نإف ؛ دبشو ىرأو لسع :لاقي اك. ةدحاو اهتاموهفمو ىئاسألا ىنرثكتاا نوكي نأ امإ و
 . ةفدارتم ءامسأ ىمستف « ةدحاو اهلك هذه تاموهفم

 ؛ سرفلاو رحا لثم « تاعوضوملا ةفلت# ءايشأ ىف مقيف . هوجو ىلع عقب دق نيابتلاو

 دحأ نوكي نأ كلذ نف ؛ تارابتعالا ضاتخم عوضوملا قفتم دحأو ءىث ىف عقي دقو

 فيس :٠ انلوقك © فصصو هلوه ثيح نم رخالاو « هعوضوم ثيح نم هل نيمسالا

 نوكي نأ كلذ نمو . اهمتدلح ىلع لدي مراصلاو « هلالا تاذ ىلع لد فيسلا نإ ؛ مراصو

 ىلع لدي مراملا نإف ؛ دنهملاو مراصلا لثم صاخ فصو ىلع لدي نيمسالا نم دحاو لك

 ببس رخآلاو « فصو بيس امهدحأ نوكي نأ كلذ نمو . هتبسن لع دنوملاو هيدح

 حيصفلاو « فصو ىلع لدي قطانلا نإن ؛ حيصفو قطان : كلوقك © فصولل فصو

 . فصولا فصو ىلع لدي

 اهمسأ سيل ام ةهج نم ىه ىتلا ىهو « ةب ونمو ةقتشم ىمس ام تانيابتملا ةلب ىفو

 ةلك اشم نيينعملاو نيمسالا نبي ْنأ ثيح نم نكل ,ةنيابتم ىهف ب ادحاو اهانعم الو دحاوب
 اسماخ امسق اذه سياو . ةقتشم ىهف « ادحاو ىنعم وأ دع اراتعا اهلع نإ حدا

 ابيف نوكي الف « هوجولا عبمج ىف نيابتت ىتلا يه اهنأ نم تانيابتملا ىف طرتشب نأ ىنإ جوخ
 ةقيشملا لب .:ءانقا ةداير لإ حوضو فكي اذنه. كالا ب قتفاالو ظفل ىف ةكراشم

 . ةئيابتملا ةلمج نم

 نم ىنعم ىلإ تناك ةبسن ىأ « ام ةبسن هل تناك امل ىذلا وه مسالا هل قتشملاو
 لممعل اعوضوم وأ « لاملاك هلوأ « ةحاصفلاك هيف ادوجوم ىنعملا ناك ءاوس « ىناعملا

 ىذلا ظفللا ىلع لدي ظفلب هل ةبسنلا هذه دوجو ىلع لدي نأ ديرأف « ديدحلاك هلامعإ نم

 : نياتلاو (4) || ىىمسو : ىبت () || ىامإ : الإ )١( || ىء ه لارقأ : لوق ()
 || اعامإو : كلذ نمو( 7) || اعرخ الر :رخآلاو( 1 ) || س عقب و ؛ م عفتيف : عقيف || د نيابتل
 || ىو هلدي إ : دنهلاو (9) || اع نم ةاقاس : دنهملاو ٠.. مراملا نإف (و -ه)

 || ع : الوقتك : كلرقك||ه ء ع« ب تسولا : فصرق(١٠) || اعامإو : كلذ نمو
 || اس نكلو : نكل || م « اع « عع اس ء ب نم ةطقاس : ىهن || ىا« ه دحاو : ادحاو )١0(

 || اع يابت: نيانت ||م هيف طرش : ىف طرتش )١١( || اع: وأ )١4( ||ىىه شماه ةكراشم : ةلك اع

 . ملامعأ : هلاعأ )٠١( || د ظفللا : ظل (11) || ع نم ةطقاس : عيح
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 ؛هياإ بوسنملا ىنعمل ةبسنلا ىنعم ةفلاخم ىلع لديل هنيعب ره نوكي الو « لوألا ىنعملا كلذل

 لكشلاب نيظفالا نيب فاوخ « هياإإ ءاميإلل حلسي الف هجو لك نم هل انياب سبلو

 : ليقف « امهنيب ىذلا قلعتلا نم وحنلا ىلع ىوغالا حالطصالاب لدن ٌةفلاغ فيرصتلاو

 + ىثرقو ىوحت : ليقف « ةبسنلا ىلع لدت ةدايز هيف تديز وأ ؛ دادح وأ لومتم وأ حيدصف'

 نإ ىناثال ىذلا ظفالا اذه نأش نمو . ةغل نود ةذل حالطصا هبجوي رخآ لعق هب لمت وأ

 لوف ليفل هن اذار 16 للا هيلا تويتمو | :0رلر ألا نين م هن هلال
 ةلمج نم اذه نكي مل « اضيأ الدم ىمس لب الداع ّلدسلا هيف نم مسي مل ول م « هابتشالا
 الوقنم ناكو ( هقافتاو مسالا هابتشاب لاقي ام ةلمح نم لب ( اب وسنمو اقتشم هوم ام

 . اقتشم ال ىنانلا لإ لوألا نم

 « ىنعملا كلذ ىلإ ةبسن هل رخآآ ءىش ىلإو « ىنعمل عوضوم مسا ىلإ جاتحي قتشملاو

 : هقحلي ام ريبغت ىلإ و « لوألا مسا عم رخآلا اذه مءال ةكراشم نإ و

 ةبسنلا ةظفا قاحلاب لدي ام بوسنملا لعجيف بوسنملاو قتشملا نيب فرفي نأ قرفملو

 ةينانويالو . دنهملاك ظفللا قحلا, رييغتب لدي ام قتشملا لمجيو ؛ ىدنلاك « ءىثلا ظفلب

 . رخآ حالطصا نيصألا ف

 || اعالر : الف || ىءج لع : ني || ىالو : يلو (؟) || اعنم ةظقاع: ىنس (1)
 ما( ددازإ : تديز (+4) || نم ةطتاص : لت (؟) ||! 2 نيظفل ؛ اع نيتظفل : نيظفلا

 ء ملوقم : لوقنم || اس نم ةطفاس : غ1( 1) || اس هجوب : بجرب( 0) || ىءهءد
 || ىءورف : م 1| بىمي:ىس || ىءو(6 عاب سدوجولا :نم(107) || د هلوةم ؟ ىف

 || ىلخدي : لدي (١؟) || دريفت : رت || م مسالا :مءال )١١( |[ نو دمسأ : ءىث (38)
 : رييغَب || ه قتشلل : قتثمملا || ىو ه . م ةظفط : ظفل )١١( || ى ع ن ؛ د ظفل : ةظفن

 . 0م نيعنإ ؛ ن « ه نييعب ؛ ىارييغت ةهحج نم ؟ اعرببعت نم



٠ 

 ثلاثلا لصفلا - لوألا ةلاقملا ا

 | ثلاثلا لصفلا |

 (ج ) لصف

 دجوي ال وأ عوضوم ىف دجوب و لاقي ال وأ عوذوم ىلع لاقي ام ىنعم نابي ىف

 كلذ كعمس عرف اذإف ؛ روبشملا نع الودع رظنلا ءاصقتسا بجوأ امر هنإالوأ لوقأ

 دجوامروهشملانع ديت اللقاعلانأ معاو . كِيلع هف'أثملام دورو ببسب ضبقنتالو ريخ نظف
 فرصوملا نوكينأ امإ هنأل : ماسقأ ىع رومألا تافص نأ معاف كلذ دعب و . اصيح هنع

 ضراع قوحلا هنع ةجراخ هقحلت اهب فصوب ىتلا ةفدصلا نإ مث « امئاق ىنءم هتاذ رقتسا دق

 فصوي ولا ةفدلان كل « هتاذ رقتسا دق ثيحب ذ>أ فوصوملا نيكي نأ امإو ؛ مزال وأ

 ثيحب ذخأ نوكي نأ امإو ؛ هماوق نم ءزح وه لب جراخ رمأ قوحل هقحلت تسيل اهب
 نأ امإو ؛ هتاذ نم اءزح تديلو هتاذ ررقتل هقحات ةفدصلاو « دعب هتاذ رقتسا دق نوكرال

 وهلب « جراخ نم همت-لت تبل ةفدلاو « دعب هتاذ رقتسا دق نوكيال ثيحب ذخأ نوكي

 لب « هتاذ سفنلال ةقحلت ةفصلاو « هتاذ رقتسا دق نوكيال نأ امإو ؛ هدوجو نم ءِزح

 . لوأ هل ضراع وأ هررقي (ل مزال قوحل

 . كاح وأ ضيبأ ناسنإلا : كلوق لوألا لائم

 ىلإ جاتحن ال ةلصحتم ةعيبط ناسنإلا نإف ؛ ناويح ناسنإلا : كلوق ىناثلا لاثمو
 نإف « كلذ عمو ؛ اديز هناكم ذأ اذه كيلع لكشأ نإو . ناسنإ وه ام دعب ءاهموقيام

 . هتيهام نم ءزح ناويحلا

 الو : دجوي الوأ || س ءد « بلاقي الو : لاقي الرأ || س ء ب نم ةطتاس : ناب ( ع )

 :نع(4) || ى هبجوي الوأ عضوملا بجوب و : دجوبال وأ عوذوم ىف دجوي و || م« س « ب دجوي

 || ه نم ةطقاس : فوءوما(1) || ىا« م كبلت هفلأ : كيلع هفل ( ه) || م ىلع

 || ىء م غ ع فاد لب : ةفصلاو )٠١( || م دعاو : ذغأ ( ه) || ١ د ثيحب ذعأ لل : دن (ب)
 : نامإلا ):١( || عى + :ره(١1) || اس نم ةطقاس : دهب ... ةفملاو )٠٠-١١(

 . اع هنعيط : ةعيط م|ى ء م تاويح : ناويح نانإلا(0١) || ى« منانال
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 اب ررقتت اهتاذ نع ةجراخ ىلويهلل ةفص ةروصلا نإف ؛ةروصلاو ىلويهلا ثلاثلا لاثمو

 لب « موقتلا دعب ةمزال ةروصلا نأ ىلءال « اهدوجو لاحتسال اهالواو ٠ لعفلاب ةمئاق اهتاذ

 . نيذه نيب لصفلا تمهف دقو . ىلويهلا نم اءزح كلذ عم تسيلو « ةتبثم ةموقم

 دوجو هل ررقتيال اقلطم مسملا نإف ؛ ناويحلا ىلع لومحما مسهل رهوملا عبارلا لاثمو

 ةياصف ةجراخ رومأ ىلإ جاتحي لب « ةجراحلا قحاوللاو ضراوعلا الإ :دعب نوكيال لصحم
 هدو 5 و ٍِ ١

 1 هدح ءزح ىأ « هتيهام نم ءزح كلذ عم رهولاو « هموقتو هقحل

 كلذكو «كلذ هبشأ امو زيحتلاوأ داوسلاوأ ضايبلا, تفصو اذإ ىلويهلا سماخلا لانمو

 للويهلا نإف ؛ كلذ ريغو نيألا ىف نوكسلاو ةكرتلل دعت هنأب فدو اذإ قلطملا مسجلا
 لاوحألا هذهو هت ىف دوجولا ررقتم ريغ مسحلا كلذكو « امسفنب دوجولا ةررقتم ريغ

 .هقحلتو هعبتتو أ هررقت امب ررقتيام لك دعب نم مزلت تناكنإ و «كاذ وأ هذه ررقت امم تسيل

 اموقتم فوصوملا ناكل ب « هموقتل جراخنم ًةقحال تسيل ةفص هل ةلخخلا هذهنم ناك اف

 ًةعوضوم لويملا نوكت الف ؛ ةفصلا كلت اموضوم ىمسي هنإف « موقتم ريغوأ هتاذ ىف
 ناسنإلا نوكي و ؛لعفلاب ائيش ىلويهلل ةموقم ةيجراخ ةفص اهنأل ؛ ةروصىمسي ىذلا ئثلا
 وه لب « هموقي ناك نإو « جراخلا نم هل اق-ال سيل ناويحلا نأل « ناويحلل اعوضوم

 اذإ موقتيس يلف « دعب موقتي مل نإو هنأل « ضايبا اعوضوم مسحلا نوكيو ؛ هدوجو نزح
 نوكي ضايبلا ىلإ سيق اذإ وهف ؛ ىرخأ ءايشأب موقتي امنإ لب ؛« ضايبلاب موقت
 . نم هنأ لم هب موقتي سيل هنأل © نوال اعوضوم ضايبلا نوكيو ؛ هنود موقت دق
 موقملا جراخلا ىلإ ئث ةبسن ىلع تسيل ةفصلا ىلإ هتبسن ام عيمح نوكيو ؛ جراخ

 ؛ ننس (6) ]| م مرقتلا : موقتلا | هلصفلا : لمقلا () | اسلويملا : لولا (1)
 : ةجراخلا(ه) ||نءد مسحلاو مسللا لع لوما : مس (4) || ه تالع : تمهن || ع « د ةنشمد

 : فصو (م) || دزيحتلاو : زيحتلا وأ ( 7) || ى « مءاع « ع نم ةطقام : ةجراخ || اعةيجرافلا
 |! ه نم ةطقام :دوجولا ررةتم ريغ (4) | ادىوألا : للويملا || ه نيألاو : نيألا ىف || هء«ب تصر

 ||ىءم مدقتم :موقتم )١١( | ىءاععع نم ةطقاس :لك || يوب نم ةطتاع : ض(٠)
 . ىد م هنده : هةنوقي || . اع« ب جراغ : جراللا(4١) || م ةفص : ةروص (١؟)



 ثلاثلا لصفلا - لوألا ةلاقملا 5

 . ةموقم تسالو ةجراخ تناك وأ «ةجراخ تسسبلو ةموقم ةفدلا تناك ءاوس «اعوضوم

 ىرخأ عضاوم ىف لمعتس دق ناك نإو « اذه انهه عوضوملا نم مهفت نأ بجيف

 5 هريغ تاالاعتسا

 عوضوملا نوكيا ىناالاو ؛ فالتخالا اذس روعشلا اهدحأ : دياوف ليدفتلا اذه ىفو

 ةبسنلا ىلصفت مث « عماجلاك ىنعم دعب نيروك ذا " ىلع ”و “ ىف ” ىتبسن ىف لمعتسملا

 «قرف ةروصلاو ضرعلا نيب نوكي نأو « “ىلع” ةبسن ىلإ و “ىف ” ةبسن ىلإ ىنعأ «امهملإ

 أهفرعتس ءايشأ هذهو 0 ا.هوحو اضرع نوكي دق ادحاو ائيش نإ لاي نأ ىلإ جاتحم نأو

 . لاهللا نم كانيطعأ ىذلا لصألا اذه لافغإ ىف ام فرعتو « بيرق نع

 امإ هناف :نيهجو ىلع هياإ هتبسن نوكت عوضوم ىلإ بسني ىذلا سمألا نإ :لوقنف
 ناسنإلا نإ لاقينأ نكي ىذلا ناوحلاك وه عوضوملا نإ لاقي نأ نك< ثيحب نوكي نأ

 ىلع لومحماو ئثلا ىلع لومحملا وهف « اذه للامو « ناويح ناسنإلا نإ لاقي نيح « وه

 ضايبلاك كلذ هيف نإ لاقي لب « وه هنإ لاقينأ نكمي ثيحن نوكيال نأ امإو ؛ عوضوم لا

 نإ ةتبلا لاقي الف « وه هنإ « ةبشخ وأ اب وث ضرف اذإ « هعوضومل لاقي نأ نكمي ال ىذلا

 وذ بوثلا نإ : لاقي نأ امإف « عوضوال دوجوم هنألو ضايب ةبشحلا وأ ضاس بوثلا

 ىلع ىعملاب الوم ةقيقحلاب نوكيال اذهو . ضيسأ وأ ضيبم بوثلا نإ : لاقي وأ «ضايب

 هاقفل نم افلؤم وأ « هظفل نم اقتشم اظفل ىنعملاب لومحلا نوكي امإ لب « وه م عوضوملا

 نإو « اذه لثم نكلو ؛ ىنعملا ىفال مسالا ىف كارتشالاب هلمح نركي وأ « ةبسنلا طفلو
 هياع ل أمل « عوضوملاو . هيف ادوجوم نوككي ةلاحم الوهف « عوضوم ا ىلع الوم نكي مل

 ايئزح وأ ايك نوكي نأ امإ ولخمال هنإف « هب روس قاحلإ ريغ نم « هسفنب اذوخأم ربتعا اذإ

 || ام ةبسن : ىتبسن || اع عوضوملا : عوضولل || ه ةيئاثلاو : ىنالاو || ه اهادحإ : اهدحأ ( 4 )
 : نوكي || م « اع نم ةطقامس : ىنعأ (1) || ن « د نيتروكذملا : نيدوك ذملا ( ه )

 :وهف ||ىءهروه + : نانإلا(١١)  (||د نم ةطقاس : اط(م) 2 ||اس نم ةلققاس

 : ةبشخ وأ )١0( || ىكه 6 ن « اع ء اس ء د نم ةطقاس : نإ لاقي لب ود هنإ )١١( || موه

 وه : اقتثم اظفل )١5( || ندوسأ : ضِسأ(16) || ههنأو : ألو (٠١؛) ||ن ءاعع« ةبشعر

 ... كارتشالا )١0( || ىافلؤم ؛ اع فلؤم وه : افلؤم || اع قتشم ظفل ؛ ىقتشم ظفل

 ٠ ن نم ةطقاس : ممالا ف (107) || ىىتعملا ال مسالاب كارتشالا ىف : ىنمملا



 1 تالوقملا - قطنملا

 ىنزهبا كلذ نكي ملايئزحب ناك نإف « ايئزح وأ اياك ن وكي نأ امإ هيلع لومحلاف ابرج ناك نإف
 ةقيقحلا فوه نكي مل كلزكن اك اذإ و .رحنآلا ىلع امهدحأ| لمحال نينيابتملا نييئزحل انإن ؛هريغ

 اديز نإ : لوقت م« ناسالاو لوقلا بسحب لب « عبطلا بسحم هسفن ىلع الومحو اعوضوم

 رخآ هيف هكراشلنأ زوج ىنعم ورمع نباب ىند نأ الإ مهللاءورمع نبا وه وأ مساقلا وبأ وه

 اذهتلق وا كلذكو .ديز وه اذهو ءاذه الإ ورمع نبا نكي ملءهب هتصصخ نإف .ايلك نوكيف

 نأب ىوأ ضيبألا اذه هنوك سيلو ؛دحاو عوضوم ىلإ ريشنامنإف «بتاكلا اذه وه ضيسألا

 «بتاكلا ةعيبط نم عضوت نأب ىلوأ هيف ناسنإلا ةعيبط تناك نإو ءرخآلا نم ل وأ عضوي
 ثيح نم «امهدحإ تذخأ نإو .ناسنإلا اذه هنيعب وهف بتاكلا اذهامأو ؛ نيقلطملا ىنعأ

 له ملءاضيأ كلذكهئازإبرخآلا تذخأو «ةيناسنإلا هذه قوف طرش الب ناسنإلا اذه وه

 ؛ بتكلا اذه وه «ناسنإلا اذه وه ثيح نم « ام ناسنإ سيل هنإف ؛رخآلا ىلع امهدحأ

 دارابتعالا ثيح نم ىنءأ؛ناسنإلا اذه وه«بتاكلا اذه وه ثيح نم «بتاكلا اذه الو

 نأ طرش ادرحم دحاولا هرابتعا ىلإ امهنم دحاو لك ىف تافتلالا تهجو اذإ « نافلتخلا
 وه ثيح نم « بتاكلا اذه سيل اذهلو ؛ نانيابتم نارابتعالا مث . رخآ عوش ىلإ تفنلنال

 نع بولسم امهدحأ لب ؛ ليوطلا اذه وه ثيح نم « ليوطلا اذه وه ..بنكلا اذه
 . باجيإلاب ىأ «هياء الوقم الورخآالل اموضوم امههدحأ سيلو « عضو الو ىل>الو ؛رخآلا

 لكلا ةعيبط نإف ؛ايلكالإ نوكيال ةقيقحلاب هيا لومحما نإف « اياك عوضوملا ناك نإ امأو

 ةعيبطلا تناكل الإ و « ىبزحلا روس قاحلإ ريغ نم ةيصخشلل اهسفنب ةعوضوم نوكنال

 . هيلإ راثملا اذه نوكت نأل اهعبط ىف قحتسن ةيلكلا

 نوكي نأ همزاي عوضوم ىلع لاقيام لك نوكيف ةروصلا هذه ىلع ىعألا ناك اذإو
 لجلب « كلذك لمي مل نإ و « هانلق ام ىلع اموهفم عوضوم ىلع هنوكناكنإ اذه ؛ اياك

 اس نم ةطفقاس : نبا( 4) || اع لافي : لوقت ( ؟ ) || اس اذإف : اذإام( ؟ )
 ام بتاكلا لس : نانإلا || اع نم ةطقاس : بتكلا || اع امأن : امأو || اس « د نيتقلطملا :نيتلطملا( 8 )

 نارابتعالا(5١--191) م16 س نم ةطقاص : بتاكلا اذه وه || م نم ةطقاس : ثيح نم ( ) ٠١
 هراتعا || ام اذإ و : اذإ || م ههجو ف 4 : نافلتلا )١١( || ب نيفلتخللا نيرابتعالا : نافلحملا

 اذه وه ثيح نم )١4( || م طرشلا در : طرششب ادرع || ى « ه « ع ءاد دحاو رابتعا : دحاولا
 : باجيإلاب || ىالو# :الوتم || اد اهنيب ل :لمح )١5( م نمةطقاس : لب || د نم ةطقاس : لب رطلا
 || ى(يه « ع ةقحتم :قحتت (18) || اعاهب ال :ىنزحلا || ه ل « م« اع روسلا :روس ||)١17( ىباجيإب

 .عاذإ : نإ(١0٠) || ىو ع لكن : لك نوكن || اعذار : اذار(19)



 ثلاثلا لصفلا . لوألا ؟هلاقملا افي

 « مسالا اذهل افدارم لوقلا اذه ناك ؛ نيريثك ىلع لوقم هنأ لم الاد عوضوم للم هنوك
 ظفللا اذه عارتخاونيريثك ىلع لوقملا ظفلو ةيلكلا ظفل وهو «روهشملا ظفللا كرت ىفناكو

 لعامل ةعوضوم رومأ ىلإ بسنت ىلا « رومألا ريصت ناكو ؛ هيف ةدئافال لغش ةدايز

 هيف لمعتسا دق افلكن اهتاعوضوم ىف دجوت رومأو ءامتاعءوضوم ىلع لاقت رومأ : نيمسق
 ططش اذهو .نبب راقتم نيلكاشنمالو نيقفتم ريغ نيينعم لع دحاو عضوم ىف عوضوملا ظفل

 نيليبسلا نم دحاو ىف الو سيلو . هانكلس ىذلا ليبسلا كلفن نأ ىرحألا لب ؛ لضفو

 . ةيافك هيف ناكل ىنزجو ىلك- ليق ولو ؛ ةرورض

 لرغف ءادروا ان لم اذيفعناهدو:ل لع نأ ىرخلاف تلا اذه نكح دفا قت

 عوضوم ىلع لوم هنإف ىلك لكو « ىلكو هف ةقيقحلاب عوضرم ىلع وه ام لك نإ : نآلا
 دوجوع- لكو ؛ لرقلا اذه ىكلا اهيلع لاقي ةوقب وأ لعفب تايئرج هلنأل ؛ ةرورض
 ؛عوضوم ىف دوجوموهف ضرءلكف كلذك ناك اذإ وب ضرع هل لاقي ىذلاوهف عوضوم ىف

 فدارتب ةطونملا ةعانشلا نم ةهجلا هذه ىف انمزايالو ؛ ىنعملا اذهل عوضوم مما ضرعلا نإف
 اهيف لاقي نأ نكمأ اذإ ةهجلا كلت نأل كلذو ؛ كلل ىتلا ىرخألا ةهملا ىف مزلام مسالا
 تناك ىتلا رومألا مزلت ملو « فدارتلا ىلع ةهحلا هذه تيبقب « فدارتلاب نكي ملو « ليقام

 الوقوأ ضرعال افدارم امسا عوضوم ىف دوجوملا ظفل لاعتسا ىف ةدئافلا نأل كلذو . مزلت

 سيل اذه نأ ىلع . ةدئاف فدارم ريغ هداريإ ىف ىذلا مسقلا ببسب لصح همسال افدارم

 . هنم ءزحي ءزح ةلالد ىلإ تفتلي ذإ « همسا حرشي الوق لب ضرعلل افدارم امسا ةقيقحلا

 هل مما عوضوم ىلع لوقملاو ؛“نيريثك ىلع لوقملا”: كلوقهمسا حرش امنإفىكلا امأو

 عوضوم ى دوجوملا اأو . اهيلإ انأموأ ىلا ةجلاب .نيريثك ىلع الوقم نوكي نأ همزلي ىندم

 )١( عارتخا || ه ةظفلو : ظفلو !| م ىلكلا ةظفل ؛ ى وع ه « اس ةيلكلا ةظفل : ةيلكلا ظفل :

 ن « د نم ةطقاس : ىف || اع ىرحألاب : ىرحألا( + ) || اس اذهف : اذهو (ه) || ه فالتخا !|

 ىء«وه كل + : .ةدررأ||ىءده « ماذإف : دنذان(+) |' س ء ب ناك : ناكل( ؟) ||

 )( ||ى « م « اس لوم : عوضوم ىلع || م « اع نم ةطقاس : نآلا )٠١( م« اس ةوق : ةوف «

 ىد(يوه || )١١( م ةطسوتملا 3 ع ةطرفملا : ةطوملا(1١؟) || د نم ةطقاص : كلذك ||

 )-٠0( كلذو ٠٠ تيقف : تيف (14) | بانأ : نأل (18) || سوم ةطقاس : مزت ||
 مى قاع نيتك كفا د 00 | قوص: تقل :



 فو تالوقملا - قطنملا

 عوضوم ىدوجو ئذلا نوكينأ الإ اهانعم سيل ةيضرءلانإف «ضرعلا سال فداسم لوق وهف

 ءايشألا نم سيلامنإ:لوقنف اذه ررقت ذإ و .دعب هررقنامعوضوملا ف دوجوملابىنعملانوكيو

 .رهوحلااهيمسن ىذلا وهف عوضوم ىف دوجومب سيلامو ؛ سكعلاب و ؛ىنز أب اوه عوضوم ىلعالوقم

 دوجوملا ىفو «ةيهالل اموقم ايناذ نوكينأ عوضوملا لع لوقملا ف اوطرتشا اموق نإ مث
 ناكنإ و « ادحاو ائيش ىضرعلاو مهدنع ضرعلا ناك ذإ « ايضرع نوكي نأ عوضوملا ىف

 . لابب امهفالتخا ةرثك ناكملا اذه ىف محل رطخم ملف ؛ نافلتحيام اريثك

 «عوضوم ىلع الوقم نكي ضِس ألا ءىثلا اذه ىلع ليق اذإ ضِسأألا نأ, اوكح ءالؤهف

 ضيبألا نأ اونظ ذإ ءعوضوم ىف دوجوم ضيبألا نأ اونظ ذإ « عوضوم ىف ادوجوم لب
 هريغ نأكف ؛ ءىثلا ةيهامل موقملا وه ىلكلا نإ : اولاق نأ ىلإ اذه اوز واج لب ؛ ضرع
 ةحيضفلا ىلع لدنلو « ىنعملا اذه حيحصت ىف مهيمدقم ضعب ظفل درونلف . ىلكب سبا

 لمي ىذلا ره ىلكلا نإ تلق امنإو : لاق . هيلإ انبهذ ام باوصلا نأ حضتيا هيف ىلا

 ىلع لمج دق هنأل « عوضوم ىلع لاقي ىذلا وهو « “ ءىثلا ام ” قي رط نع هتايئزحج ىلع
 : لوقنف « ىشثمي هنأ ديز ىلع لمت انأ كلذ لاثم ؛ ةهجلاا هذه ريغ ىلع ءايشأ عوضوملا

 هنأل ؛ هيئزح ديزو ىلك سمأ هنأ ىلع ديز ىلع لمع سيل ىثمي ىنعم نكل ؛ ىثمي اديز نإ
 هياجأف « ديز وهام : لئاس لأس نإ هنأل ؛ وهام هنع ةلأسملا دنع ديز ىلع لمي سبل

 ىلع لدي سيل ىثمب ىنعم نأل ؟ ابذكو أطخ هل هباوج ناك « ىثثمب هنأب : لوؤسملا

 هاوعدو هبولطم لعج يطنملا اذه ىلإ رظناف . هلاعفأ نم لعف وه امنإ لب « ديز ةيهام

 ىوعدلا هذه نيبي نآ دارأ مث « ءىثثلا ام قيرط نم هتايئزج ىلع لمت ىذلا وه ىلكلا نأ
 سكع اذهو  ايلك نوكي ال “ ءىثلا ام ” قيررط نم ال للي ام نأ نم كلذ نايب لم

 ةلآسملا صن مث . بئك نع امزال لوألا ناكل اماسم وأ آنيب ناك ولو . بولطلل ضيقنلا
 «رثك أ ىثاملا ىف رهظت تناك ةطلاغملا هذه نأل«ىثاملا كرتو ىثمي هنأ وهو «ىزح ىف

 . العف ىثمب ناكو « امسا ىشاملا ناك ذإ

 اس نم ةطفاس : سيلام || س « ب اذإو : ذإ و || ىادعب نم : دعب ن دوحولا : دويوملا ( ؟)
 س نم ةطقاس:اذه (07) || د نم ةطقاصس : ىف (4) || مءاع ءاسام : امو || عوهف : وه( ؟)
 || ىء ه6 اع« عا ااس ناكو : نأكف (9) || ى نم ةطقاع : ضيبألا ... دوجوم ()

 || سس نم ةطقاس : ىذلا وه || اع اولاق :لاق )١١( | نع لدنل : لدنلو || اع ىم ىنعي ل- : مهيمدقم )٠١(
 )١4( هافيك ل- : ىقطملا || ن نم ةصقت : ديز(0+) || ى ىزح : هينثع ||

 )٠١( ى نم ةطقاس : بثك نع || )١١( ىءع ه بجي لب : بجير || ادرظن : رهظ .٠



 كثلاثلا لصفلا - لوألا ةلاقملا ١

 “ ىفع ” نإ نيس نأ دارا الف + -لوق لب + اشيا اذه ق قياضتال نأ بيو
 « اياك سيا اذه ّْنأ لايب ىف ىربك ةمدقم هيف كوكشملا لوألا بولطملا ذخأ « ايلك سيل

 نوكيالف ءىثلا ةيهام ىف ال.ةم نوكي الام لكو ٠ هتيدام ىلع لديال “ ىثمي ” نأل : لاقف
 ءاوس بولطملاو هنأ لم هناس ىلإ بولطاا نع فرمدنا ىذلا ىمألا وهاذهو « ايلك

 تاسايقلا نأ نمو « بولاطملا هنع مزاي لب ٠ بولاطملا ريغ اذه نأ نظ نإف . مكحلا ىف

 ذخأت نأ ام ولي ال : هل لاقيف « ف .ءأ تناك ذإ «بولطاا تاموزلم ىه ءايثأ ذخأت نأ

 تناك نإف . بولطملا اهنم نيباي مث الوأ نيب وأ «ةنيب |مأ ىلع عضوملا اذه ىف ةمدقملا هذه

 : لاقيف ١ اذه ذخؤي نأ بجي لب ٠ تاسايقلا هذه فئاكت ىلإ ج تحب الف . اسف ةنبب

 باوح ىف ارقي 6 ٠ اياك نوكي ال ءىثلا ةيهام ىف الوقم نوكي الام ناك امل

_ 0 

 سيل :كلذ عم لوقي ؛ وه ام باوج ىف الوقم ىلك لكس يل :لوقي نم نإف ؛ لوقعأا نع

 نيبيل ىه نيبت نأ ىلإ جاتحي ناك نإ و؛ ىلعب سياف وه ام باوج ى الوقم سيل ام اك

 لاخدإل له مث؟ بولطملا اهب نيبتيل اهنيبي ىذلا سايقلا ءزج اهسفن تذخأ ملف بولطملا اهنم
 ؟ ةياك تسيل ىلا ءىثلا ىلع تالومحملا ناكم كلذ لمحي نأ الإ ةدئاف انهه “ ىثمي”

 ذخوي نأب كلذ نوكي فيكف « ةياك نوكت الوه ام قيرط نم ال تالومحلا نأ نيبتف

 ؟ ةيلك تسيل وه ام قيرط نم ال تالومحلا نأ

 ؛ ليم اهف هلاق ام هبشأ وهو « هب حصفي ملو ءىث ىلإ لصفلا اذه ىف أموأ دقو

 اديز نأل : هلوق نإف . “ ىثمي ” ىبزح سيل اديز نأل « اياك سيا “ ىثمي ” نأ رهو

 :تنأ(1) || عاس الر :الن || ع ىلع الوقم : ىف الوةم (+) || ه ىثمي نأ ل: ايط ( ؟ )

 : ذخزي (4) |! ن ء م ء اس اذإ:ذإ || ن ءد تامزتلل ؛ م« اد ء ب تامزنم : تاموزلم || م نأ

 ع نم ةطقاص : لوذم (9) || ىود« م6 اعهذه : اذه || دذخأت ؛؟ ص « ب دجوب

 اس ىف الوةم : عم لودي || ع نم ةطقاص : باوس .٠.. لوقي ود ام !! ع لوبقلا : لودعلا )١١(

 || مع اع «ع« اس هنم : ام )١( || اع نم ةطنام:ىه (١١؟) || ه لك سياو : لك سيل |!

 نوكي ؟ هءاع عع . د ني :نوكب )1٠6( || اس ىألا : ىلا )١18( || م. اع ءااس هب : اب

 || ن « د نوكلال : تيل || ص« بدذنأ : نأ || ععبااص .ء د دجوي : ذخؤي || اص « س نيش

 . م © م ( اع ليخع اع : ليخي ايف ||ه ٠ ن ءاع « اس [أيرأ أموأ )١(



 ” تاللوقملا - قطنملا

 ًاديز نأ نهذلا ىلإ قبس دق ذإ « هلوبق نهذلا ىلإ قبس امم وه « ىثمي ” ىنزح سيل

 سيأ «عونال ىلع هنأ نظلا ىلإ قبسبف «عونال 00 صخشلاو « ناسنإلا عون قي

 . نيئيش ىنزج نوكي نأ زوحي ال ءىثلا نأك  هريغل اير

 ىنزح اذكانلوق نإ :لوقنف ءاذكى زح اذكنإ انلوق نم موهفملا لصحي نأ بحي نكل
 هب ىنزحلا كلذ ضصوي نأ مزاي ال ١ اذك نوكيف « اذكب فصوي ام دحأ هنأ هانعم « اذك

 هدحو هياع لمت امم فصرلا ناك اذإف . ةوق وأ لعفب هريغلو هل ةفص اذك نوكيف . هدحو

 ناك اذإ امأو . فصولا كلذ ىبزح وه نكي مل « كلذك ناك نإ « اعم ةوةلاو لعفلاب

 ريغ نم زه هنأ ليبس لع ًافصوو  دحاو دحو « دحاو موهفمب ًافصو هريغو وه هب فصوي
 « ىثمي ” نم صخأ اديز نإف ؛ هنم صخأ كلذو « هنم عوقولا ىن معأ وهف « قاقتشا
 لاقيام ىلع لاقي "' ىشمي "و « دحاو ىلع الإ لاقي ال اديز نإف . دي ز نم معأ “ ىئميو ”

 امإو . “ ىثمي ” اهبلع لمت ىتلا ةيئزحلا رومألا دحأ ديز نوكيف ؛ هريغ ىلعو ديز هل

 . اذه ىبزحلاب ىنم

 طرشوهف هتاذ ىف هياء لم اممأ نوكي نأ بجي هريغو ديز ىلع ماعلا لومحملا نأ امأو
 ضارعءألاو صاومللا نأ ىلع ضانلا عمجأ دقو 1 ةيلكلا ىلع ةفصللو ةيئزحلا لع ديزل دئاز

 سايقلاب كاحضلا نإف ءاهنع ةبي رغ تايئزج « ضارعأو صاوخ ىه ثيدح نم ءاطلو ؛ةياك
 هتيهأمل موقمو عون لب ؛ ةصاخ سيل ؛ كاحفلا اذه وه ثيح نم « كادضلا اذه ىلإ

 صاخشأ ىه ؛ةصاخ وه ثيح نم ؛كاحضلا تايئزجو . ناسنإلل ةصاخ وه لب « تماع اك

 نيريثك لع لوقم ىلك وهف كلذ عمو « هتيهام موقي سيل هنأل كلذو ؛ اهتيهام ىف

 . ةصاخ وه ثيح نم « هنايبزج ىه

 || ىنإف : ناك () |!ن اس قييدق : قيصدق || سود بعام : ىتبسا:(١)

 || ه نم ةطفاس : هاعم (ه) || اع نإ ل : انلوق ||! ه ىنمم +- : نإ لوقف || ب ابلع+ :بجي(:)
 || ىو عيادالاب :ام(5) || ن نم ةطقام : فصولا كلذ .٠.٠.٠ ناك اذإف(»ب-5)

 نوكير :نوكيف )١١( || ىءس « د ؛ ب عوقولاب :عوقولا ف (4) 1| امزم ةطقاس : ليس ( ه)
 !|م ثيح نم الإ ؛ اد ثيح نم ال : ثيح نم )١6( || اع ةفصلا -: ةفملل ١( :) || نءموءاعءاس

 || أد امناهام:اتيهام [|١ )١9( ع ؛٠ د اموقمو اعون : موقموعون )١11( || اع ةيدرع : ابلع ةيررغ

 .٠ نت نمو : نم( ؟١) || ن « اعاترهام : هتيهام

١ © 
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 « عوضوم ىلع الوقم نوكي امم سيل ديزل  ىثمي ”و ناسنإلل ضييبألا ناك نإ مث

 قيقحلا ضرمعلا لطو ىضذرعلا ىلع لاقي ضرعلا مسا نوكي نأ امإ لحي مل « ضرع وه لب
 . كارتشالاب الوقم نوكي الوأ « هيف ؤطاوت الو كيكشت ال « تحب كارتشاب

 ماسقألا نم رثك | ىناعملا بسحب ماسقألا نوكت نأ بجو كارتشاب الوقم ناك نإف

 « ضرعو رهوجو ىنزحو ىلك : ةتس نوكت ذئنيح ماسقألا لوصأ ذإ ؛ اهنودروي ىتلا
 دحاو لكو ؛ ىضرعلاو ىرهوجلاا ىنعمب وه ىذلا « ضرعو رهوجو « نيينعملا دحأب ىذلا
 ءالؤه لمعتسا دق ىنعأ ؛ بابلا اذه ىف مه ىلا ةلثمألا ىف لمعتسا دق نيضرعلا نم

 . كلذ نم ائيش لخدأ اذه انماع نم لوأ نأ ىنعأ تسل .ةدسافلا طورشلا هذه نولخدملا

 اوقفتا مهنكل ؛ ىنعملا اذه ىلع ٌلديلف « ؤطاوتلاب امهيلع ضرعلا عوقو ناك نإ امأو
 هكراشل امير لب « اعيمج مسالاو دحلا ىف هعوضوم هكراشي ال عوضوم ىف ىذلا نأ

 دح انبلطو ؛ضيسأ هنإو ىثمي هنإ ديزل انلق اذإ مث . هدح هيلع ل الو « طقف مسالا ىف

 انبلطو « ىرختأ ىلع داتعاو مادق ميدقتب ناكم ىلإ ناكم نم لقتني ءىش هنأ وهو“ ىثمي ”
 لاقي ام امهياك نيدحلا نيذه دجنف « رصبلل قّرَقُم نولي نولم ءىش وهو ضيسألا دح
 ميدقتب ناكم ىلإ ناكم نم لقتني هنإ لاقي كلذك « ىثمب هل لاقي اي اديز نإف ؛ ديز ىلع

 قرفم نولب نولم مسج هنإ لاقي كلذك « ضيبأ هنإ لاقي اكو ؛ ىرحأ ىلع داتعاو مدق
 . هيلإ تفتلي ال نأ بجي امم مالكلا اذه نأ نيبلا نف . رصبلل

 اهميلت ىلع مهنم قفتملا تانيابملاو تاكراشملا ىف ليق ام انهه ركذتت نأ بيو

 ؛نوسني ام اعيرس مهنأ ملعتف « ؤطاوتب لم اضيأ ةصاخلا نإو ؤطاوت ىلع لت ةسمخلا نإ
 نوكي نأ لب  طقف الوم سيل دحلا نوكي نأ وه ّدحلا ىف ةكراشملا نإ اولوةي نأ الإ مهللا

 : ذئتيح (0) || ماثرحب : تحب (؟) || سس ءب ضراع :ضرع || اس نم ةطقاس : وه (؟)
 || اد ضرعلا : نيذرعلا ( 7 ) || نرهاوجر : رهوجر || ن « اع نم ةطقاس

 || ام مءرلا : ممالا )٠١( || ى تداو ّ 0 || اضالضتعا لمعتسا

 .. ايلطو (١؟_-مدد) || ه © ن « اع« اس هنإ وأ : هنإو )١١( ||» ءاع هكراش : هكراش )٠١(

 : مدق )١١6( || م هنلإ : هل ):١( || ىاامالك : ايماك )١١( || اس نم ةطقاس : ىرعأ

 || ىنم + :اهنلث || لعب : لع )1١( || ب نم ةطفاس : نولب || ن نم ةطقاس
 ٠ اد امإ + : اغيأ || اعنإف : نإ (1)



 ” تالوقملا  قطنملا

 نإف ب طقف ءامسألا ىف لب دودحلا ىف عاونألا اهكراشت ال ةيعيبطلا سانجألا نوكتف « ادح

 فييكف .٠ امل دودح ال صاخشألا نإف اضيأو ؛ عاون الل ًادودح تسيا سانجألا دودح
 نإ ىه دحلا ىف ةكراشملا نإ :اولاقو ربتآ اططش اوفلكت نإف . دودحلا ىف سانجألا كراشت
 سنها نأ مهقيدصت مهبذكيف «رخالل دح ءزج وأ رحآالل ادح امإ اههدحأأل دح وه ام نوكي

 ؛دحلاب و مسالاب و قطاوتلاب امهتحت ام ىلع نالمت ةصاخلاو سنحلا نأ ىف ةصاخلا كراشب

 . اذهب مهلك اورقأ دقو

 ىمسي اك مسالا ىنعمب ءىثلا ضصويف ؛ مسالا هياع لي ىذلا ءىثلا ىلع لمي هل مسروأ
 1 هل ادح كلذ نكي مل نإو « هظفلب

 نأ مهنظ كلذ ىف ببسلا نأ نيبتيو . اريثك الافغإ اولفغأ مهنأ نيبتي ءايشألا هذبف

 نيتي دق لب . باتكلا اذهىف هيف ملكتن ىذلا ضرملا وه « ةسمللا دحأ وه ىذلا .ضرملا

 ىنعملاو ؛ ىلك وهف « ليق فيك « دحاو نم رثك أ ىلع لاقي ماع ىنعمم لك نأ كلذب
 : رومألا نأو ؛ هدحنس ىذلا وه رهوجلا لباقي ىذلا ضرعلا نأو ؛ ىنزج صاملا
 ؛ رهاوج ىه ءايشأ تايلك ىهو « عوضوم ىف ةدوجوم ريغ « عوضوم ىلع هل ةلوقم امإ

 ةدو+وم امإو ب “ ىف ”دجوت الف «رهاوج اهنألو ؛ “ ىلع ” لاقت ىهف «تايلك اهن الف

 ةدوجوم «ضارعأ اهنأل.اهنإف «ضارءألا تايئزج ىهو عوضوم ىلع ةلوقم ريغ عوضوم ىف

 «عوضوم ىفةدوجوم «عوضوم ىلع ةلوقم امإ و ؛ “ ىلع ” تسيل «ةيئزح اهنألو 2“ ىف“

 امض ايب ىلإ سايقلاب ىلكلا ضايبلاك ٠ امتايئرحب ىلإ سايقلاب ءاهنإف :ضارعألا تاياك ىهو

 « ىلع” ةلوقم ال امإ و ؛ عوضوم ىف ةدوجوم ىهف ضارعأ اهنألو ؛ عوضوم ىلع ةلوقم

 هذهوةروصلا هذهو ةداملا هذهو ورمعو دب , «رهاوجلا تايب ىهو (““ ىن”»

 . عوضوم ىلع ةلوقم تدل « ةيئزح امنألو ؛ عوضوم 3 ةةوسوم كحل :رهاوج امنألو ب سفنلا

 ةدوجوم الو

 :ىه(*؟) || اس نم ةطفاس : ادودح تسيل( ؟) || ت « م ء اع ء«اس نم ةطقاص : طةف(١)

 : ممر وأ دج (8 )|| ن كلذب :اذهب (3) || مو: نأ ىف (ه) ||مزمةطئاس :رخلا دح(4)|| ب وه
 || مى اس نيبر : نيش و )٠١( (||ادءذهن : هذيف(١٠١) || ه اسرو ادع ؛ ب امسرو ادحو
 || م ىفر : ىهن || ى« نى م« اع ء اس ةيلك : تايلك )٠١( || ىو ساعأو : نأ, (0)

 |إه اع ىهن : هم )٠( || ن نم ةطقاس : اجناف )١1( | س نم ةطفاس : دجوت الن
 : ىءع مه نو مع ااس اناالن : انالم(1)
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 [ عا لصفلا
 (د) لصف

 عوضوم ىف دوجوم هنأ وهو ضرعلا دح حرش ىف

 ان ل عوضوم ىف دوجوملا انلوق ىنعم نآلانيبنلف
 :ك ءايشأ ىلع عقي ءىش ىف دوجوملا هنإ انلوقف ."هيف وه ام نود نم هماوق حصير الو « هنم

 لا هابتشالاب امهعب ىلعو « ككشنلاب اهضعب ىلعو « ؤطاوتلاب اهضعب ىلع

 © كرتشم ظفل عوقو لبا « ككشم ظفل عوقو الو « ءى طاوتم ظفل عوقو ءايشألا كلت

 لاك قيقح مسر الو ىَدَح نايب هيلع ىبملا نابل اذسه الو + اهميمب ىلإ سيق اذإ ىنعأ

 . فرعأو رهشأ مياب ملا ينبني مسالا ىلع هب لاحم ا نايبلا نم عون وه

 اذهب ىتآلا ديريف ؟ ءىش ىف اهنإ امل لاقي ءايسشأ نوفرعي روهملا نأ وه كلذ ذخامو
 سيل عوضوملا ىف هنوك نإو عوضوملا ىف نئاكلا وه ضرعلا اذه نإ : لوقي -- نايبلا

 هبني دحأو ىعم بيف ؛ مسالا ىف كارتشالا لوزي ىتح اذك الو ءىم ىف نوكلا نم

 مسالا كارتشاب هبشلا ةلازإ نإف . مسالا كارتشا نم ىتلا ةهبشلا تليزا ينل ف نا
 ىناالاو مسرب قي وأ ) مسالاب دارملا دحلاب ىنؤي نأ امهدحأ : : نيوحن ىلع نكمي دق

 نكلو « هتاذ نم ال ؛ قابلا ىلع لدي ىتح مسالا كارتشا تحن ةلخادلا ىناعملا ىفنت نأ

 لكلا لاح نيب و ضرءلا لاح نيب قرفي “ ءىش ىف دوجوملا ” : هلوقف . هل سيل املس

 || د نمةطقاص :ءىش..ءزك ال (4-0) || م نم ةطقاص :ال(4) || ىادوجوملا :دوجوم ()

 : عي لع || عم ةطقاس :كيكشنلاب امضعب لعب (1) || ن ء م « ع دوجوم : دوجوملا (ه)
 ءد نمر : مد || د تألث : الو || س اهعومم : اهتيج (م) || تاء ماع ءاس عيج يف
 : اهإ(١٠) || ىهنم ل :ربعأ || د مما: مسا || د هف : هه ( و ) || ىأو ن« عم اد

 ةطقاس : مسالا ... نإف )١١( || اس نم ةطقاس : عوضوملا ىف هترك نإ م )١1١( || ام ىه +

 : ىف )١16( || مي هب : ممالاب || عدب هل: دارلا(١) || ن ةبيشلا: هبشلا || ساو ب نم

 || ىروه + : سيل || مء اع ء« سويد( جييبب : بلس(١١) || ماقيت ء د قب
 و 4



 ءاتعا ترخ| و كارب ايمن ةنانا دضوت ل ةنئان# هروبه لكل نإف يداقتألا و
 لب ٠ دحاو دحاو ىف ةلصاح دجوت الو ام ةياك ةيرمْعلا نإف ؛ امنم دحاو دحاو ىف ال

 .. ةيرشملا نص هنن تلمس تمكن اور كقاول اذ[: مناسب: "ايلك ءادتالأ
 تلاز دقف “ءىئث ىف دوجوملا” ليق اذإف . ىلوألا ةفسلفلا نم ههنك ىلع اذه كل حضتيو

 . ةيلكلل ضرعلا ةبباشم

 نيثيشو دجوت (منإ كلذ ريغو ةاخاؤملاكو ةسامئاك تافاضإلا نإ :لوقي نأ لئاقلو

 . فاشملا انفي رعت نم هعضوم ىف هلوقن ام هباوج نوكيف « دحاو ءىش ىفال

 ؛ءىثىف هنإ: هباوج نوكيف ؛ءىشث ف سيلو ضرع مدنع نامزلا نإ: لوقي نأ لئاقلرع

 1 ىعيبطلا ملعلا ىف هناي و

 : هباوج نوكيف « نكمتملا ف سيلو ضرع اضيأ ناكملا نإ : لوقي نأ لئاقلو

 بحجييلب ؛ كلذ نايبب ىفي ال قطنملا نإف . ىعيبطلا ملعلا ىف اضيأ هنايب و ؛ رخآ ءىش ىف هنإ

 ؛ ةملسم « ءىث ىف سيل نامزلا نأ ىهو « ةمدقملا هذه نأ بسحي ال ىح هبي نأ

 . اهريغ كلذكو

 ىه َةيكلا َنإف « !امهوج نوكي دق ناك نإو « لكلا نإ : لوقي نأ لئاقلو

 «يهارج مدنع دعت ال « اهريغو ةيرمثعلا لزم ىهو « ةيكلا نأل ؛ ضرع ىهو ءايشأ ىف

 نوكي نرأ عنمي سيل هنإ : لاقيف ؛ دحاو ءىثش ىف اهدوجو سيلو « ضارعأ ىه لب
 ؛ ضرعلل اعوضوم تراص دق اهتلمج نوكت ةريتك ءايشأ نم ًافلؤم ضرعلل لوألا عوضوملا

 ثيح نم «نوكتو «ةللج وه ثيح نم « ضرعلا كلذل عوضوملا ىه ةلمجا كلت نوكتو

 اهلمع ىذلا عوضوم اف ( عوضوم (#فو اضع ةياكلا تنك نإف . ادحاو ائيش « لمح ىه

 نم ةطفاس : ام || ه دحاو : دحاو دحاو ( ؟ ) || ن « م « اع « ع « اسلكلا : لكلا ( )١

 : ليت( 4) !| اد تقفاوت : تفاوت ( م) || اع دحاو : دحاو داو || عال : الو || اع

 دركي (8) || عفيرت : اقيرمت(7) || اعةاغاوملا : ةاحاوتاك () || سلط
 || ن هباوج اضيأ نوكيف ؛ اع لوقف : هياوج نوكيف ( ٠١ ) || سس « ب هياوج : هباوج
 || ىو ه ء ع سيل مث : سيار(1) || عنأ : دف )١4( عوادءدلم :ةلص(١1؟)

 || ن . ع ىه : وه || ه ره : ىه )1٠( || نع نم ةطقاص : اعوموم )١10(

 .م(ءاعو عاام هع : اهلع مجوز || د رد ةطقاص ةلمخح ... «نركو )١5-14(

 قلل
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 عبارلا لصفللا --لاوألا ةلاقملا 3

 ٠ ضرملا كلذ ىل  اهنم د>او لك نوكي ىت> « ءايشأ وه ثري نم . اهل اعوضوم سبل
 نأ لم ءايشأ يف ضرعلا نوكي نأ نم عنمي امنإ و ءاهعاّتجا نم لصاح كانه ثيح نم لب

 . اهنم دحاو لك ىف اضرع هنم دحاولا نوكي

 مثجتحاملو ؟باوحلا اذه ءازجألا ىف لكلا دوجو ىف مكياوج نكي مل ملف: لئاق لاق نإف

 دحاو دحاو ىف لكلا سيل ذإ « ءايشأ ىف لكلا نأب لكلا نيب و ضرعلا نيب اولصفت نأ

 سيل لكلا نإ : لوقنف ؟ ةلمج ىه ثيح نم « ةدحاو ةلملا كلتو « ةلمجا ىف لب ءاهنم

 ءازجألا عومم: نوكي الف « ءازجألا ةلمج هسفن. هنأل « ءازحجألا .ةلمج ىف.هنإ لاقي نأ زوجي

 . كلذ اهيف لاقي يتلا ىهف ةيلكلا امأو ؟ هسفن ىف لكلا نوكي فيكف ؛ لكلا نود ائيش

 لكلا نإ ” لئاقلا لوق نإف ةقيقحلاب و . لب ىه ثيح نم « ةلملا هذه لاح ىهو
 نأك «ءازجألا ىف وه ام ود لكلا ام ىتلا ةيلكلا دوجو نأ هانعمو « ىزا# لوق «ءازحألا ىف

 ةئيلا كلو « ةيكنا ىه ةئيذا كلتو « لكلا اهنم نوكي 5 ةئي» اطل ضرعي ءايشأ ءازحألا

 هنإلكاللاقيام ضرعلاب نوكيف ؛دارفألاو ةئيا كلت نم فاؤملا وه. لكلاو « عماج ضرع

 قرفلا اذهب لختشتن أ جاتحنالذأ ىرحلاب و .ءازحب ألاف .هماوقو ءازح ألا ىف هتيلك ىأ ءءازحب الا "ىف
 . ىزاحلا نيبو ةقيقحلاب لمعتسملا نيب سعألا داب ف سابتلالا نم عقي ال الإ لاغتشالا لك

 ىزاجنا نيب و قيقحلا نيب اضيأ قرفلا فرعت نأ نسحب دقن عضاوملا هذه لاثمأ ىفو

 ةيعاد ةجاح انب نوكت الا رأ هبش و . ىزاحم هنأ سألا ئداب ىف فرعت مل امر ىذلا

 . قرفلا اذه ىلإ

 هعرتخا لب © قرفلا اذه صأ ىف ءىش ىلإ هنهذ بهذي ل لوألا مسارلا نأ نظأو

 اماف : ممأ ىف هنإ لكأل ليق اذإ هنأ وه قرفلا اذ_هل فنكتا هجولا نوكيف . نوفلكتملا

 . اهنم ءايشأ ىفالو ءىث ىف ال ةقيق-اب وه ناك نإ و ؛ ءايشأ ىف هنإ لاقي
 :اظض(7) ||عاسش :اتض(5) ||دوظ: مظ((6) || ماش ؛ عسب ان(
 || س ءازسألاك : ءازحألا ناك )-١١( || ه ىف ىه:ىف ئه || اع نم ةطقام :نأ )٠١( ||ع.الو

 ىلإ ل : جاحم )*١( || اع نم ةطقاس : لكلل )١8( || سس ضرع كلو : ضرع ةئيغاء كلو ( )11 - ١١

 : هيلضو || سم اممإ : اير (15) ||د» « ندق ؛ ددقو : ده )١١( || اد ىف ل ؛ ىعىه

 || ىأ ه6 نم : ىف || ن مسرلا : مسازلا (16) !|ه ةيرورن ل : ةجاح || س « ب هش لب

 1 عنم ةطقام ؛ سوهو : هلأ وه || ه فلكتلل هجولا ؛ م فاكتلا هجو : فلكتلا هجولا )١(

 .ه6 ن « اع « عءايغأ الو : ءايثأ ىف الو || اس ء س نم ةطئام. : وه )٠0(



 ١ تالوقملا - قظنملا

  ءايشإ ىف ام هوب ناكنأ قفتا نإف ؟ ءىش ىف هنأل « ضرع وه امئإف ٌضرنلا امأو يل 0 0

 كلذ ريغ وأ اهدو# امإ « ءىث ىف هنأ لجأ نم.لب « كلذ لجأ نم اضرع وه سيلف

 . ءىثث ىفال ءايشأ ىف هنإ ازامم لاقي ام بسحب وه امنإ الكهنوك نإف لكلا امأو

 اقرف ناك « كلذ ىلإ جيتحا نإ و ؟؛ هياإ جاتحي هارأ امو .قرفلا اذه نايب هجو اذهف

 «مومعلا ثيح نم «عاون ءأ ف سنحللا دوجو نيبو «عوضوملا ف ضرعلا دوجو نيب اضيأ

 ثيح نم « تايئر4با ىف ىلكلا دوجو نيبو هنيب ةلمجاب و ؛ صاخألا ىف عونلا دوجوو

 . ى.كوه

 تنم دق : سقس ماوقلا لل هحتم ءىش ف ىأ 4 و ف دوجوملا” انلوقب انينع اذإو

 ضرعلا لاخ نبب اقرف ناك «٠ هلحح ام هموقي الف اهنود متي وأ « هيف دجوب ام نود هتيئيش

 ادوجوم هل لعجي ىذلا مألا ىه ةروصلا نإف ؛ ةدا ا ىف ةروصلا لاحو عوضوملا ىف

 . ةروصلاب.الإ لمفلاب اثيش همفنب سيل هلعو ؛ لمفلاب
 سنجل! | ةعيبط دوجو نيب ولكلاىف ءزحللا دوجونبب وكلذ نبي قرفي“ هنم ءزكبال'” : هلوقو

 ةيمومع ىف عونلا ةيمومع دوجو نيب و « ناتعيبط امه ثيح نم « دحاولا عونلا ةعيبط ىف

 اح نيب و عوضوملا ف ضرعلا لاح نيب قرفي ةلملاب و ؛ ناماع امه ثيح نم « سنملاا
 نيب و هنيب قرفي كلذكو ؛ ىلكلا ىف هنإ ىثزحيل لاقي ةهحلاا هذه نم ىذلا ىلكلا ىف ىنزحل
 . بكرملا ىف ةروصلاو بكرملا ىف ةداملا دوجو

 ءىثلا نوكو هعوضوم ىف ضرعلا نوك نيب قرفي “ هل اقرافم هماوق نكمي الو” : هلوقو
 . رخآ نامز ىلإ هل اقرافم هلمجن نأ كنكمي هتضرف نامز ىأ ىف ءىثلا نأل ؛ نامزلا ىف
 . هعوضوم ىف ضرعلا لاح كالزكالو

 نإو هيلإ (4) ||ى « ه لجأل:لجأ نم || س نم ةطقاس:لب )١( ىع ن « ماماو : اماظ(١1)
 : عوضوملا ف || ن نم ةطقاس : دوجو .٠ . . ضرعلا (0) || ع نم ةطقاس : ناك || ن نم ةطقاس : جيتحا
 || ى هلوَه : الوق (ه) || ن « اس « د نم ةطقاص : دوجو نيبو هه, (1) || ى نم ةطقاس

 : اهنود مي وأ || عابيف : هيف || اع نم ةطقاس : ابنود ...نود (9) || ه دقو ؛؟ ن « عدقم : دف

 || ع ناتماع : ناماع(4١) || ن « د ةيعيط : ةموع(١1) || ن « اس ؛ د نم ةطتام

 ٠ ؟م ص هْف وهام نود نم : هل اظرافم )١١(
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 موقي ال ثيم وه نوكي نأ بجوي ال ناكملا ىف هنوكن إف ؛ ناكملا ىف ءىثلا كلذكو

 مزلي « ناكم كلذ ثيح نمالو « ناكم وز وه ثيح نم ال « هنإف ؛ ناكملا نود

 :عوضوم ىفضرعلا نوكو . رخخآ ببسلف «دبالو ناك ّنِإ لب ؛ناكملا ناكملا وذ قرافي ال نأ
 . ضرع كلذو « عوضوم اذه ثيح نم « كلذ بجوي

 ناسفإلاك « ةياغلا قرافي دق ةياغلا ىف ءىثلا نوك إف ؛ ةياغلا ىف ءىشلا نوك كلذكو
 . ةسايسلا ف ساسلاو « ةحصلا ىف ندبلاو « ةداعسلا ىف

 . ماوق هنود هل حصني و ضرعلا قرافي صهوم اا نإف ؟ ضرعلا ىف ىهوحللا نوك كلذكو

 . ىرخأ ىلإةرودصلا قرافت نأ اهيلع عنتميال «ةداملاىنعم ال ثي> نم «ةدا ملا كلذكو

 ًارظن اذه لثم ىف نأ ىلع. رخنآ عون ىف عونلا ةعيبطل ةقرافم دجوت دق سنها ةعيبطو
 . قطنملا هب ىفي سيل

 هنإ لاقي ءىثلا نأ كلذ نم . الح اهاحنلو اهركذناو « ةريثك اذه ىلع كوكشلا نكل

 . قلطملا نذكاا ؤ هنإ هل لاقي ءىثلا نأو ؛ قلطملا نامزلا قرافي الو قلطملا نامزلا ىف

 ضرعلا قرافيالو «كلدك قلطملا ضرعلا ىف هنإ لاقي يهوه او و قلطملا ناكملا قرافي الو
 ءاضارعأ تسياو هيفىه ىذلا ناكملا ىفالإ دجوت نأ اهل حصيالءاسجألا ضعب و . قلطملا

 تسيلو « كلفلا ةداك ىرحخأ ىلإ ال ىلا ةروصلا قرافتال داوملا ضءب و . هكلف ىف رمقلاك

 . ةداملا قرافي نأ حصي ةروصلا نم ءىنالو . اضارعأ

 ىعمنإ : الوأ لوقنف ؛ عوضوم ق ٍىثنا نوك ةداملا ىف ةروصلانوك سيل : ملف دقو

 ىذلا نيعملا ءىثلا ىف هتذخأ هنم نع دو -وم ىأ نأ «هيف وه (ىل هتقرافم نكمالو : انلوق

 « اس ناكملا اذ ؛ م ناكملا كلذ: ناكملا ناكملاوذ ( «) || سس مزلي كلذ : مزلي ناكم كلذ ( ) ١

 .ىثلا نإذ : ةباغلا ف ىثلا نوك ( ه ) || ى كلذ ل : دبال || اس ناكملا + : لب || ى« اع

 || سال : سيل(١ ) || عه ل : ثيح(4) || ى « ه6« ن « م « اع « اس ةياغلا ىف ىذلا

 !|اس هل ل : لاقي || عامل لمجتل : اهلحل || عاهركذنل : اهركذلو || ى نكلو : نكل )١١(

 !| م ناكملا : ىتاطملا ناكملا || ه كلك : الو(١؟) || نزم ةطقاس : قلطملا ٠ .الو || عال: الو(١)

 :.ىشث )١51( ||اءءاسره : ىه || ىىلا : ىتلا )١4( 2 || د ضرعلا ل : ضرعلا قرافي

 || * شماه نيعنم : نيعم || عيف : وه هب || نال : الم(8١) || م عضوم : عوضوم )١17( || عاوش
 ٠ د هيف ذأ : هتذخأ



 فو تالوقملا - قطنملا

 كلذ نركي نأ ال « هيف هنأ ىه هماوق ةلء لب ؛نيدملا كلذل هتقرافم زجي مل دوجرم هيف وه
 ؛ عوضوملا ىف دوجوملا مساب ضرعلا ٌصخ ام اذه لجألو . لعفلاب همّرقت دعب همزل ارمأ

 نوكي امنإ ىلكلا ذإ ؛ عوضوملا ىلع لوقلا ظفلبرخآلا صحو ؟ دوجولا رابتعا وه ذإ
 ةببش لوزتف ؟ هلوقن امف انضرغ اذهف . لوق امهالكو ؛ روصتلا ىف وأ ظفالا ف ادوجوم
 . نييعتلا نم هانطرتشا ام لجأل تاقلطملا ضرعلاو نامزلاو ناكملا

 ؟؛دوجولا بسم انمالكو « مهر !١ هيي قى تافطلا دحلالا ءىثلا نأ ةهج نمو

 اهدوحو وحن ىف انمالكو «ةيصخش اهلك نايعأ ىف ة ةدوجوم نايعأ الإ ملت مورا سيلو

 نوما ريعالا نم ارياك لمع نأ دعبل « يعول رحت ابغا واو مدوتلا وح ىف ال ءاهل ىذلا

 : اموزل جراخ نم همزل سمأ كلذف هكلف ىف رفقلا اها“ و مهوتلا ىف تاعوضولل ٌةقرافم
 حصي كلذلو ٠ هناكم ىف هنرك ٠ رمقلا ةعيبط ىه ثيح نم ء رمقلا دوجو ةلع نأ ال

 « ام هجوب ءزح هل ضرفي ىرأ حصي مسج لك نأل ؛ مدرب ليرمتا] ضَرَعب نأ
 . ةئبلا ناكم ىف وأ لكلا ناكم ىف نوكي هنأب فوصوم ريغ نوكي هئازحجأ نم ضرفي امو
 ناكملا ف هنر؟ بجوي ىتح ناكملا ىف هنأل كلذ سيلف ءاذه عمو ؛ ةعيبطلا لع ىف اذه ملعت

 . ناكملا ىف هنرك ريغ ءىش هيف كلذ بجوب امنإ لب ؛ ناكملا قرافي ال نأ

 . عوضوم ىف هنأل هل كلذ امإف ضرعلا امأو

 «نيلصحلا ةفسالفلا دنع اهماوق هلع ةداملا تسل اهنإف «ةداملا ىف ىلا ةروصلا امأو

 ةروصلا مزلي و ؛ةروصلا طسوَس كلزك اهنكل «ةداملا هلع اضيأ وه ءىش ةروصلا هلع لب

 . لعفلاب ادوجوم هموقت امل ةيقالم اهتاذ نوكتت نأ

 لجأل اي (؟) || ع نم ةطتاس : كلذ || نايف هنأ : هنأ )١(
 || ىء عدي : لو م || ى وه ءاع« عنالرق : لوق (4) || ساذهل : اذه

 : سيلو (0) نورا مهولا || ىده ل : ةهج )١( || م نم ةطفاس : نييعلا نم (ه)

 ةلع ىه + : ةيرمقلا || ىوه : ىه || ىةيرمقلا : رمقلا || م « عانأل : نأ ال )٠١( || ن سيق ؟ دبل
 : ضرب )١7( || د هجول زحهل : هجوب ءزح هل || اسنم ةطقاس :ام هجوب ٠ لك نأل(١1) || ىءاعءع
 ضرمعلا ىف امأ : ضرعلا امأ )١6( || ىكلذ عم : اذه عم )١6( 0 ىف نوكي هنأ, || مضرع

 وهو ل : ةدأملا || اع ةروسلا لك : ةروملا ( ١07 ) || ىاةلصحملا : نياسملا(15) ||ه « س

 لع لاقي نأ دم, ال ضرأا مءاناف ؛ اءوضوم وأ ةدام ىلا كلذ ناك ءاوس هل ةئيه لماحلاو للا ىف نوكلا

 .[ه -ح سلم ص ىف دمب اه دراو اذهو] ى هيف ناقفتي الوق نيرمألا



 عبارلا لصفلا - ىلوألا ةلاقملا

 عوض وما ىف ضرعلا دوجو - ةداملا ىف ةروصلا دوجو نيب قرفلا نإ : موق لاق

 . بكرملا نما الوب عوض وللا نم هزي رهالف ضرعلا امآووهبكرلا نم اءزحب نركم ةروصلا نأ

 «لباقلا لإ لب «بكرملا ىلإ ةروصلا سفن مل نإ ِكنإ : موق لاق نأ ىلإ اذه ,زم اوراصو

 . ةروص ناك عوضوملا نمو هنم لصاحلا لإ ضرءلا تسق نإو ؛ اضررع تناك

 ضرعلا نأ هيف طرت ل مدقملا مسرلا نأل كلذو . شودشم ادج ءىدر مالك اذهو

 اءزح نوكيال نأ هيف لب ؛ بكرملا نم ا!ءزح نوكي نأ هيف الو « ةتبلا ءىش نم اءزح نوكي ال.

 ضرع وه ىئذلا نم ىأ « عوضوملا نم ىأ « هنم ءزكب ال هنإ ليق نيح « عوضوملا نم

 بكرملا ىف ةروصلا دوجو نيبو« عوضوملا ىف ضرعلا دوجو نيب اقرف اذه نكيلف .. هيف

 دوجوو عوضوملا ف ضرعلا دوجو نبب قرفلا وه بولطملا لب ؛ اذه بولطملا سيلو
 . ةداسلا|نمو اهنم بكرا ف :ةروصلا دوجو رابتعا ريغ رابتعا وه ىذلا « ةداملا ىف ةروصلا

 صمألا ناكل « ةنبلا ءىثش نم ءزك ال ءىش ىف دوجوم ضرعلا نإ مسرلا ىف ليق ناكولذ

 عوضوملا نم ال « ةّتبلا ءىث نم اءزح ضرعلا نوكيال كلذ عم ناكولو ؛ هنولوقي ام ىلع

 (ةداملا نم اءزجب تسيلو « بكرملا وهو «امهدحأ نم اءزح ةروصلا ٍتنناكو « بكرملا.نم.الو

 ءزكيال ءىش ىف دوجوم : انلوق نم كلذ مهفي سيل نكلو ؛ لوقلا اذه قرف امبر ناكل
 دوجو هيف دوجوم وه ىذلإ ءىثلا نم اءِزحب نوكي ال هنإ لوقلا اذه نم مهفي امنإ و « هنم
 . نايذه هيلإ اوبهذ اف « اقح اضيأ سيلو « الوقم كلذ سيل ذإو ؛ هل ىف ءىثلا

 ؛ ره اوما نمواهنم تاك نم ءازحجأ نوكت دق ضارءألا نألباقح كلذ نكي ل امإ و

 « هنم ءزح امهنم دحاو لك ؛ اني لا نسب قعر نيستا نم ثدحيي دقف
 ؛ ةدامب سيل ةقيقحلاب هل عرضوم بشولاو « هيف ضراع نمو بشحلا نم ىسركلاك

 .دساف ءيدر رابتعالا اذه نذإف.. سطفألا وهو ءىث ف:ألا نمو هنم ثدح هنإف.ريعقتااكو

 )١( ى ه6 م « اعءاس ناك : تاك (:) || نهلب : لب (؟) || عرثكتملا نم الو : بكرملا نم الو ||

 ||ىىءدءنءمءاعءالهأ :النأ(5) || ع طرش : طرتش(ه) || ى ا« عتتاك : ناك

 : بولطملا || س سيلف : سيلو (ة) || ع دوحوو : دوو نيب و || د نكيان كلذ عمو : نكيظ. (8.)

 || م نم ةطقاس : ءىش نم ءزك ال(١1) !| ىعيه(ءاددوحر نيبو: دووو || ه عوضوملا

 ءاعذا :ذإو )١1( || ن « م ءاس .ىئنع : ىث نم انج || مء اع« ع هلوتت : هنولوقب )١١(
 : هل(9١) || نت« م « اع« ع « اس نم ةطقاس : كلذ )١0( || اع نم ةطقاس هيلإ || عذإ ؛ ىو ه

 . ن « م نم ةطفاس



 ىذلا مسرلا اذه نوكي نأ هبشي هنأ وهو -+ ليملا لك هيلإ ليمت نأ بجي ءىث انهو
 قرفلاب و هب رمش « ةفسلفلا ىف ناسنالا لغلغت اذإ « ام ضرع هيف نع مل ضرعلا هب منمر

 اذه معب ىذلا ىنعملا وهو ءضرعلا اذه ىنعم نم ,عأ ىنغم هب ىنع لب « ةروصلا نيب و هني
 ةدام لحما كلذ ناك !ءاوس : هل ةئيه لصاحلاو «لحلا ف نوكلا وهو « ةروصلاو ضرعلا

 هموهفم ىو هيف ناقفتي الوق نيمألا ىلع لاقي نأ دعبيال ضرعلا مسا نإف . اعوضوم مأ
 ةنئاكلا ةداملا سمأ امأو . صي# الو هنع ديم ال !سمأ سبل هابتشالا اذه نكلو ؛ هجوب

 مسرلا اذه بيعب هنأكو: لك شم سمأ وهف ءاهريغ ىلإ ةروصلا كلت ةداملا قرافت ال«ةروصىف
 هذه ىف امنإ لاقي ةداملا نإ كلذ عمو ؛؟ ضرعلاو ةداملا ءذهل اماع هلمجي ذإ « هصقنيو

 ء اذه نعاب باجي ىتلا هوجولا نم نوكي نأ هبشف «:ىرخألا طئارنشلا كلتب ةرودلا

 نإف ؛ روهملا هب بطاخي امنإ باتكلا اذه نأ ٠ اضيأ ىرخأ ءايشأ نع اباوج نوكت. و

 هلاوحأ رسفت امنإو ؟ فراعتم افا لع ىنبم مسرلا اذهو « روهملا ةجرد ىف دعي ئداببلا
 . ظفالا بسحب

 الو «ةداملا ىلإ ةروصلا ةبسن لوانني سيل “ىف” ةظفل لاعتسا ىف روهشملا فراعتلا مث

 ؛ةحارو ديز : ملوقك « ضارعألا ىلإ ىءاوملا ةبسن لوانتي لب « ةروصلا ىلإ ةداملا

 ىرح ىرخأ رومأ عم « مسج ىف ضايبلا : ملوقك « رهاوملا ىلإ ضارعألا ةبسنو

 . ىرحلا كلذ ىرح امو «لكلا ىف ءزجلاو « ءانإلاو ناكملاو نامزلا ف ءىشلاك « اهب فراعتلا

 هنإ لاق. ءىش روج ثملا ىف قس مل « ةروبمنلا هوجولا ءذه ءانثتساب « لص اذإ قرفلا نإو

 «رهوحلا ف ضرءلا دوجو دوجولا كلذ نأ ملعتملا نظ: ىلإ قبمم ىتح «ضرعلا ريغ ءىث ىف
 . نوكي الو

 اماع عضو « مداج ىنعم بسحب سيل ( ظفالا يسحب فيرعتلا اذه نأ انريخأ دقف

 دعبس مل « هب انربخأ ام وحن ىلعو « هليصفقتو طفللا بسحب ناكاذإو ؛ لوصف هب قحلأ م

 :وهن(0) ||اعنم ةطتامس: مأ(1) (|اس نم ةطقاس : هل || ى« هع« م لماللا :لصالا(4)
 أ| ع نأ : ذإ || » هصقتني : هصقني|| اع نم ةطفاس : هطجي ذا هصةنيو (2) |١ ن نم ةطقاس : بيعي هنأك || س ىف

 ]أه ء سس ء اب ةممز : ةجرد )١١( || هد نم ةطقاس :هيب(١٠) [||ءاهتع : اع (؟)
 || هءع تناك ناو: لب )١4( || د فرامملا : فراعتلا )١( || سن راعتلا : ظفللا (١؟) | | سس ريتعت : رسغت

 )١15( عماتشا : ءانتشاب 0( || م ءىثلا : .ىتلاك ١ عبس : نس (14) || اهانينئتسا ام ؛ اع ||

 )٠١( عايرحاذه ؛ اء نعأ دقق : ؟ريخأ دقن || )٠١( جراخ : عماج || ) )5١عهنأربخأ :ه ؟ريخأ .
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 قرا دين: تلمع 4 تاعذاطسا لعالا «ىرويمملا لاعسبالا لإ كاز كفن نأ

 . ةياغ كلذل كرت نأ نكمي سيلف « مولعلا ىف ناعمإلا دنع عقت نأ نكمي ىتلا « رولا

 طبضب امن[ «دحمي وأ طبضي امم سيل هابتشالا وأ كارتشالاب ءايشألا لع مسالا عامتيإ نإف

 ةداملا نأكو . هانركذ ىذلا كيكشنلا وأ ؤطاوتلاب امإ « ىنعملا ةاعارم هيف ماري ام دحي وأ

 «ىرخألا ىن امهادحإ نأب ظفللا روهملا ق'طي ملءامل ةروكذملا ةفصلاب اتناك اذإ«ةروصلاز

 . ةروصلا ىف ةداملا اصوصخو « ىرخألا عم لب

 تددجن ىلا تاحالطصالا دوجو عم نآلا عقاولا هابتشالا اذهل وزي نأ ديره نار نإف

 ؟ تمنو ةفصب هايإ العاج ءىثلا ىف دوجوملا دازإ نأ بجيف « روهشملا حالطصالا دعب

 لعجن ال ةداملا نوكتف ؛ ءىش ىف دوجوملا ظفل نم اقافتا لب اكيكشت دشأ سيل اذه نإف
 . اهفصتو اهتعنت ىلا ىه ةروصلا لب « كشلا ايف ىتلا ةداملا ىنعأ « تءنو ةفصب ةروصلا

 هذيك اين موش ةروض لد :ىزآ ًاهعاط.و ةدانلا نإ وع قرقلا نإ لئاق ناق كَ
 ؛ةروصلاذه نم اهل ضرع ارسق كلذ نركيف «اهنع لوزت تسيل ةروصلا نكل «ةروصلا

 لبقي مل « هنع لاقتنالا هعابط ىف سيلو « عوضوملاب موقتم وهام هعابط ىنف ضرعلا امأو
 الب موقت ال ابنأ مولعلا ىف اهسعأ نم لصحم كشلا اميف ىتلا ةداملا نإف . لوقلا اذه هنم

 .ةروصلا هذه لم افوقوم اهعابط نوكيف « ىرحنأ ةروصلبقت نأ اهعابط ف سبل اهنأو «ةروص

 وهو ؟ قرفلا ىف قوم ةباصإ نع دعبتال ةهج ةقرفتلا هذه نع انترابع انمض انأ ىلع

 ١ اهنيعب ةروصل ةنراقم ةقلعتم نوكت نأ اهمزلرال « ةدام اهبنوكل « ةداملا نإ : اناق انأ

 امأو . ةدام اهتوكدمعب « تناك فيك « ةعيبط وأ ةيعونا كلذ اهل بجو امبر لب

 . عنقم اضيأ اذهو ؛ اضرع هنوك وهو « هيناعم ,عأل عوضوملاب هقلعتف « ضرعلا

 : كيكتنلا وأ || عام دحي و : ام دحي وأ (:) || اعءانشا : هاتشالا || اس كارتشاب : كارتشالاب )0

 || ن نم ةطتاس ةروملاو (ه) || ع « س تناك : ناك || ن « ع كيكشنلاب : كيكشنلا || ع كيكتتلاب امإر
 حيحصتلا عم © ىشثدحت : تددجن (7) || اس اهدحأ : امهادحإ || س امإ : امل || ن تناك : ناك

 : ةداملانأ )١١( ||اس نم ةطقاس: ىه )٠١( || سءىغ:ءىثلا ( ه) || انتيثأ ام وحن لع شماهملاف
 : كئلا اين )١4( || م ةروملا نكل ل : ةروهلا هذه (١؟) ||ىأد«ي عع اد ةداملا هذه نأ

 || ى « م « ع ةفصلا : ةروملا 6( || ن نودب : الب || م « ع لصحي : لصحم|| س نم ةطقاس

 : تناك (14) || اد ةروماا ةرام ؟ د نم ةطقاس : ةروصل ةنراقم )١0( || عةلمج : ةهج (15)

 ٠ عمعألا : هيناسس عأل(5٠) || ناك



 م تالوقملا - قطنملا

 ؛ اهتود امئاق رهوحلا دجوي الو قرافتال ىتلا ضارعألا ىمأ اضيأ هب ككشني اممو
 ؛ اهنود هماوق حصيال ىتح « اهيف نوكلاب موقتي رهوحلا نأل قرافتال امنإ تسيل اهنكل
 حصا هنأ قرافيال هنأ ىنعم نإف « ضرملا امأو . اهموقي وهو ( هل مزال سعأ كلذ لب

 1 قرافيال امث دافتسم هماوق لب ؛ اقرافم هسفنب هماوق

 نإف ؟ ضرعلا نب و رهوهلا نيب قرف هيف سيلف هولا هلمفي ىذلا قيرفتلا امأو

 . رهوحلا نع مهولا هقرفي دق ضرملا

 دقو ؛ هنالطبب رهوملا قرافيام ضارعألا نم نأ وه مسرلا اذه ىلع ككشتي امو
 امأو « هنود امئاق قرافيال هنأ اذهب ىنمن انإ :لاقيف « رهوحلا قرافيال ضرعلا نإ : متلق

 الو : انلق انأ ىرت الأ ( هركتتال امم كلذف « ضرعلا لطبي و رهوحلا بي نأب هق رافي هنأ

 ؟ هيف وهام نود ماوق هل نوكي نأ حصي

 موقت الأ بجيف © ضرع مدنع ةحنارلا نإ : لاقي نأ اذه ىلع هب ككشتي امو
 : كلذ ىف لاقيف ؛رعخآ عوضوم ىف ةحافتلل ةق رافم موقت ةحارلا ىرنو « ةحافتال ةقرافم

 ؛ حافتلا تكرتو حافتلا نع تلقتنا دقف حافتلا نع ءاولا ف تدجو اذإ تسيل ةحئارلا نإ

 كلذ لب ؟ رانلا تكرتو رانلا نع تلقتنا دقف رانلا نع ءاوحملا ف تدجو اذإ ةرارحلا الو

 ثانبنا ليبس ىلء امإو ؛ ءاوملا ىف ىرخنأ ةححارو ىرخنأ ةرارح ثودح ليبس ىلع امإ
 . ءاوملا ىف اهنم ةللحتم ءازحأ

 نخم اذإو حورأ اذإ ءاوملا نأ احيمص ناك ولف . كلذ ىف قح ا ححصي.-ىعيبطلا ملعلاو
 ناكو ؟ ةيفيكلا كلت الب اتدج وف « امهتيفيكامهنع تلاز حافتلاو رانلا ذئنيح نوكي

 امدح امو ؟ لاقتنا الب امدع حافتلاو رانلا نم اًمدمت مل نيتيفيكلا نأ كلذ عم احيح

 ||اعةراقم : اترافم (4) | ىلمملاب + : اهموقي ||اموهوأ : وهو هل || سركذ : كلذ (؟)
 : رهوجلا قرافي ام || م نم ةطقاس : وه || نعاس هب ل- :ثكشش (7) || ن « ب نم ةطفاس : نيبو (0)
 || عضوم : عوضوم )1١( || نزم ةطفاس : يع )١١( ||عمنإ : نأ, (5) || ن نم ةطتام
 ؛ م ةحافنلا : حافتلا )١8( || ه شماه ء اس حررت : حورأ ( )١0 | ةحافتلا : حافلا( 1١؟ )
 .عدت +
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 سماها لصفلا - ىلوألا ةلاقملا 0

 ثودح الو هم دغ ريغ نم «هئيعب لقتنا دق حافتلاو رانلاف ناك ىذلا لب ؛ءادتبا ءاوحلا ىف

 اذإف . ةروضلا هذه لَم سيل رمألا نأ نيبي ىعيبطلا ملعلا نكل . اقح اذه ناكل ؟ هلعم

 نأ فرعي نأ قاف عا قرأ قو ' ةضقانملا هذه مزلت مل « ةملسم ةمدقملا هذه نكت مل

 ترحام لع « هنايب و هحرمشب قطنملا لاغتشاف « نوكي دي ل مزايال اذه

 . ةمور امي هم عقب نأ نكمي ءافو ريغ نم هتعانص نع جيورحت « ةداعلا هب

 [ سماخللا لضفلا]

 (ه) لصف
 وو 66

 ىدأتت ءىش ىأ ىلإ امنأو “ ىف دوجو”و ىلع لوقف ” نيب عقت تاجالص ىف

 كلذ لمح مث « عوضوم ىلع لوقملا لمح ءىث ىلع ءىش لمح اذإ هنإ:نآلالوقتف
 ىذلا اذه نإف :طسوو نافرط نوكي ىح « عوضرم ىلع لوقملا لج رخخأ ءىش 0 عونا

 كلذ لا'م . لوألا لوقملا هياء ىلح ىذلا ئثلا ىلع لاقي ( عرضوملا ىلع لوقملا ىلع لبق

 درو راي ز لع ناسنإلا ليقو « عوضوملا ىلع لوقملا لمح ناسنإلا ىلع لبق (ىل ناويحلا نأ

 « ناويح ديز ذإ ؟ هنيعب لوقلا اذه ديز ىلع لاقي اضيأ ناردحلا نإف ٠ هنيعب لوقلا اذه

 ةعيبطا ىلع لاقي ناويحلا نأل « هيلع لمع ناويحلا دح ىأ ؛ ءدح ىف ناوثحلا عم كرتشيو
 . ناسنإ هل ليق ديزو«ناويح هل لاقي ناسنإ هل لاقي ام لكف « ناسنإلا

 «ناسنإلا لع لي ناويحلاو «ناويملا لع لل سنحلا نإ :لاقيف اذه لع ككْشتِي دقو
 ؛" ىلع” لمح ناويملاةعيبط ىلع ىلع سيل سنحلا نإ: لوقنف «ناسنإلا ىلع لمال سنحلاو

 : ىقطملا(؟) | م لقي :لقتنا || مالف ؛ ن « ددتف : دق || ى« م « اسءاوحلا : حامتلا( ) ١

 ||سعوشوملا :عوضوم )٠١( !|نامتاظ : انآ (5) ||هاعد ظ(0) || س كلذ +
 ىلع لاه اضي أن اويملانان ١( :) ||اءرشآ .ىش * ءىثلا كاذ ىلع لح :رخآ .ىش ىلع ءىثلا كلذ لمح ( ٠ - ١ ١(

 ٠ د نم ةطفاس : "' ىلع” لمح )١8( ||ه 6 ن « م نم ةطفاس : هيعب لوقلا اذه ديز



 ”َ تاالوقملا  قطنملا

 , ىلكلا لمح سنال.| هياء لمت ناويحلا ةعيبط ناك ولو « سنحي سيل ناويحلا ةعيبط نإف
 ل ناويحلا ةعيبط تناك املاك « انج ناويح لك نوكيو « نومزلي ام مزلي ناكل
 للم ىذلا نإ لب « ةلا ال مسج نانإلا ناك ءامسج ناوي>- لك ناك ىت- مسيلبا اهيا

 اهدي رج رابتعالا كلذو : لمعفلاب ايف رابتعا عاقيإ دنع ناويحلا ةعيبط وه ةيسنحلا هياء

 صخأ رابتعا (بيف ديرجتلا اذه عاقيإو . اهيف ةكرشلا عاقيإل حملصت ثيحب « نهذلا ىف

 اب « ناويحلا نإف ؛ ةيناويحلا ةعيبط وه ىذلا « طقف ناوي> وه امم « ناويحلا رابتعا نم

 رابتعاب ناويحلا نم ارابتعا معأ رهف ( ديرجب ريغ وأ لي رجب طرش الب « طقف ناوي> وه

 « ذيرجتآلا طرش هب نرقي نأ حلصي « طرش الب « ناويحلا نأل كلذو ؛ ديرجتلا طرش
 طرش هب نري نأ حلصيو « ةصْخشملاو ةعونملا صاوهلا نع عزت دق اناويح ضرفيف
 « ديرجتلا طرماب ذخأ اذإ امأو « ةدخشملاو ةعونملا صاومللاب نرقيف « طلخا
 هليصحت حلصي الف لصح دق هناالف 4 اهدحأ امأ : نيطرشلا دحأ هب نرقي نأ حلصي مل

 «ناويحلا ةعيبطاف . ديرجتلا طرش عم عمتجي ال هن الف « ىناالا امأو ؛ لبق ىذ نم هئرقو

 ( ديرجتلا طرماب « ناويحلا ةعيبطلو ؛ معأ رابتعا « طلخ طرشالو « ديرجن طرشال
 لوبقو لمفلاب طلخال طرشب نهذلا ىف ربتعا اذإ «ةيسنملا هياء لاقت امنإ و . صخأ رابتعا
 + نويل هيث حوض رارعو عر نال لاف « كلذ نع قى :ءاع نراقم مدعا « ةوقلاب طلخ

 ناك ملف « طاخال طرشنالو طخ طرمسلال ريتعا اذإ « ناويملا ةعيبط نوكت امئنإو

 طرشب « ناويحلا نكي ملو « ديرجتلا طرشب و طلخال طرمش اناويح ةيسنجيل عوضوملا
 سنحلا دجوي مل « طلخ طرش الب لب « ناسنإلا ىلع الوقم : ديرجتلا طرشس و ظلخال

 . ناسنإلا ىلع لوقم وه ىذلا ءىثلا ىلع الوقم

 سلحلاا امأو .عوضوم ىف ءىثلا دوجو اهبف دوجوم ةعيبطلا هذه ىف ضرع ةيسنحلا مث
 سيل « روكذملا طرشلا هب هصصخ ام ىلع ىنعأ « ةعيبطلا هذه نم هياء لاقي ام ىلع هلوقف

 ناكلو :نوكي و (؟) || اهاع : هيلع || مالو :ولو || ه تيل : سيل || دنم ةطقاس : ناويحلا ةعيبط نإف )١(
 نم ةطقاس : ناويح وه ... طف (/- 1) ([|اعام :اب (5) ||! ى هنأ + :||ىءه6“ع

 || ع ةيصخشلاو ةيعولا : ةصخشملاو ةعونملا )٠١( (||هناويح :ةاويح (4) ||هود :وهف (؟) || ىعس
 :ضراوعو )٠6( || اعامل+ ؛ ىف مهل ل : طلخ (16) || ملت ؛ ددصح : لمح )1١(

 || نالوةم : لوتم (19) || م «اع « اسناويح : ناويغا (13) || ١ ضراوعوذ
 .٠ ىع ملرقف : هلوتف (؟١) ||ه © ن6 م « اع« اس ةدوجوم : دوحوم )٠١(
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 ( هلع وضوملا ىلع لماحلاو ضرعلا نم بكرملا لوق لب « هل ضورءملا ىلع ضرعلا لوق وه
 ىذلا ءىثلا ناك ولو . ديز لع ضيسألا لوق لب : ناسنإلا لع ضايبلا لوق سيل ىأ

 نأ نم ةفصلا هذه سنحلا نوك منمي نكي مل « ناسنإلا ىلع لاقي امم سنحلا هياع لاقي

 .نرأ ىلإ عجري اذه نإ ةقيقحلاب و . عضوملا اذه ىلي امم همامت اذهو ؛ ناسنإلا ىلع لاقي
 رغصألا فرطلا ىلع ىل# ال ىذلا ضعبلا ىلعو طسولا ضعب ىلع مل ربك ألا فرطلا

 اذإ كناف « ايلك ةلئمألا هذه ىف “ ىف دوجوملا ” و“ ىلع لوقملا ”ربتعت نأ بحيو

 قافتا ىف بجي مل « ةطساولا نم ضعب ىلع ربك ألا فرطلا نوكي ىتح ىئزلا تزوج
 ناويحلا ضعب ىلع لمع قطاناا نإف « رفصألا ىلع ربك ألا فرطلا لاقي. نأ ىلع نيلوقلا
 ؛ ىلعي صرفلا ىلع قطانلا ىل# نأ مل, سيلو ؟ ىلعب س مرق لك ىلع ل# ناوي لاو « ىلعب

 ( مومعلا ثيح نم «هتفصو سنخلا مح ىلع رف ا سلا لدب ناك نأ قفتاولو

 . ةطساولا تحنام ىلع لم نأ ىناذ ريغ هنوك عنمي ناك امع ةطساولا لك ىلع لم ناكو

 ىلإ « ريك ألا فرطلا همسنلو « ناويحلا ناكم وه ىذلا « فرطلا ةيسن تفلتخا نإف

 ناكم وه ىذلا « رخآلا فرطلا ىلإ ةطساولا ةبسنو « ناسنإلاك وه ىذلا « ةطساولا
 ادوجوم طسوألاو « طسوألا ىلع الوقم ربك الا فرطلا ناكو « رغصألا همسناو « ديز

 لمت ال هنأ امهدحأ : ناباوج نيرسفملا نع هيف روبشملا باوحلا نإف « رغصألا ىف

 «عوضوملا ىلع لومحما لمح ضيبألا ىلع لوم نوللا نأ مهلا مو «رخالا ىف الوزحنالا لع

 : اولاق . عوضوم ىف لومحملا لمح سقف ىمسملا رئاطاا ىلع لومم ضيبألاو

 لمح الو © وه ام قيرط نم سيل هنأل ؛ “ ىلع ” لمح سنقق لع لم ال نوللاو

 لومحملا لمح هيام لاقي, اضيأ الو : هظفل اذه ام مهضعب لاق . نولوقي امل“ ىف”

 ه.هو ىلإ قبس شوشنلا اذ هف . سنقق ىمسي همساب الو هنأ ىنعأ « عوضوملا ىف

 ||« دءذه : هذه || ىبجف : بجيو(1) [|تايف :اط(4) || ىءمام : ا( )
 ةطقاس : [ ةريخألا ] لعب (4) 1| اسنيلوقملا : نيلولا (8) || ناطسولا : ةطساولا (7؟)

 :تفلتخا (١؟) | ناطسولا : ةاطساولا || ن عنم :عمب || ن طسولا : ةامساولا )١١1( || ن نم
 :ناسإلاك || ن طسولا : ةطساولا )١7( || ن «مع اع ء اس « مسيل : همسنل(١١) || ١» «ن فلتخا

 |]|ه ن ١ م « اع« اس ناكف : ناكو'||ه « ني م« اع « ام مسيل : همسنل )١4(  [||ه نانإلا ناكم

 || ع؟ سدنراءره:نولوتب(18) || س ؟ ب سسي ىذلا : سسملا(17) || دنع : نع(١1)
 . ه( اع شوثنملا : يوشثقلا(٠)



 ١ تالوقملا - قطنملا

 هنأ «همسا لي هدح ىطميال“ىف”دوجوملاو «هدحو همسا ىلتعي “ىلع” لوقملا نإ : ىطوق نم
 عوضوملا هكراش ْنأ قفتا امب ر هنأ هانعم فبأال ؛ هما ىطعي نأ عضوم لك ىف بجي

 ىأ « عوضوم ىف ًادوجوم « ةفسلفلاك ؛ ضارعألا نم ضرع 0 اذإ ىح « همسا ىف

 6 ةبالص رجا الثم مس ملف مننا طولت ضرعتلا ( ةفسلف سفنلا مست مو سفتلا ف

 ىرحي نأب ريغتت ءايشألا عئابط ناك وأ « اضرع ءىثلا كلذ نكي مل « ةحار ةحافتلا وأ

 ؛ةداعلا ف كلذ ىرجي الوأ ؛ ىرحأ ارومأ ءاهانعم نود « هدحو اهمسا ىطعي نأ ةداعلا ىف

 ريغ نم « اهدودح امل سيل رومأ ءامسأي رومألا ةيمسا ىلع“ ىف” حالطصا .دقعي مل اذاب ىح

 . ىرخأ ءايشأ كلاذل تراص « دودحلا ىف ةكراشم كلذ بجوأ نأ

 ضعب ىف قحلا نإ : لاقف اذه هلق ام حلي نإ مئار مارام وهف رخآلا باوملا امأو
 ام ضيبأ ىلع ٌضيسألا « لوقي اك « لست دق عضاوملا ضعب ىو ء اذه تاق ام عضاوملا

 اذه تيلف . ضيسأ هنإ ىناضيبال لاقي مث اق اميل رحرفلا ىدتاوت# قاف

 هب ىنع نإ هنإف ؛ ضايبلا اذ ءىثلا وأ ضايبلا ضيب الاب ىنعي هنأ ىرد هسفن لئاقلا
 «ىتاضيبلا ىف دوجوم ام ضايب و « ام ضايب ىلع لاقي ضايبلا : لاق هنأك ناك « ضايبلا

 دوجوم نوللا نإف ؛ لاثملا كلذ قرافيال اذهو . ىناضيبلا ىف اضيأ دوجوم ضايبلا مث

 ىناضيبلا ىف ادوجوم ضيبألا ناك ضايب اذ ائيش ضيبألاب ىنع نإ و ؛ ىناضيبلا ىف اضيأ
 هدروأ ام ىضتقمل افلاخم الاثم هلصأ ىلع دروأ اف ؛ ىذرع فصو هنأ ىري ذإ « هيأر ىلع

 ادوجوم لاح لك ىلع نوكي لوألا نإ ؛ لوقنف نحن امأف . همالك ىلع ككشتي نم
 لاقت ىلا رومألا عيمح هيف ناك « ضيبألا نوللا هيف ناك اذإ « ءىثلا نإن ؛ ثلاثلا ىف

 :هكراث(١) || هيط ل ؛ام نم ةطتاس : بجيهنأ )1١ - ١( || ن نم ةطقام : ىلع )١(

 || هرهوج ىف : رموحل ( 4 ) || هدوجوم : ادوجوم (؟) || ن6« م« عع س هكراثي
 « عنم ةطقاس : لع ||ه نم ةطقاس : “ىف” [||هذإهنأ :اذإ(7) || هناكو : ناكوأ (ه)

 اذ(١؟) || هدلوقل : لاقي || اع ضيبأو : اهضِبأو(١١) || نع مم( اع

 || ن ىناضيللا مث : ضايلا مث )١4( || ن نم ةطقاس : ام ضار )١5( || ه ضايب اذ : ضايلا
 ||دهدروأ : دروأ || نايف :اف(5١) .٠ هاضيأ ل : نوللا || 2 اعاضيا : اضيأ دوجوم

 || م6 اهدرمأ : هدربأ || هن« م ءاعامل ىشتتملا: امىضتقلا || م « اع فلاخي : اقلاع

 () )1١1امس ملكتي : ككشني .
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 :ضايس ءىتثلا كلذ ىف ناك الإ و ؟ امام افصو نوالا اب فصوي و « اياك الوق نوللا ىلع

 « ايلك ضايبلا ىلع نوللأ لمح نكي ملف ؟ نولب سبا ضاببلا كلذ ناكو « نول هيف نكي ملو
 فصوي ىتلا رومأألا عئابط هيف دجوتف ضارعألا نم ضرع ةعيبط هيف تدجو ىش ىأ لب
 ىلعو ضرعلا ىلع لاقي امم ىنعملا كلذ ناك اذإ نكلو . ايلك افصو ضرعلا كلذ اب

 نأ زوجيف « هيف اضرعو ام عوضومل اماع ائيش ىنعملا كلذ نوكي نأ نكمإ نإ « هعوضوم

 . هيلع لاقنال ضرعلا ةهج نم ىذلا لب « ضرءلا ةهج نمال « هعوضوم ىلع كلذ لاقي
 « دحاو ضايبلانإ لاقي ىح ” ىلع”” لوق ضرعاا ىلع لاقي الثم دحاولا ناك اذإ هنأ : هلاثم

 لاقي نأ عنتميال ذئنيح دحاولا نإف « هعوضوم ىلعو ضايبلا ىلع لاقي ام دحاولا ناكو

 ودضايبلا لع ليق ىذلا دحاولا نأل « ضايبلا ةهج نم سيلو ؛ “ىلع” لوق عوضوملا ىلع

 وه دحاولا كلذف « هعوضوم ىف ضايبلا ذاف ؛ دحاولا كلذ وه ضايبلا ذإ ؛ ضايبلا وه

 وذ هتهج نم وه لب « ادحاو هتهج نم نوكي ىتح « هيلع لو_ةم ال عوضوملا كلذ ىف

 . ّحئ'آ دحاو وهف ًادحاو هسفن ىف ناك ناو + دعاوتأل داو

 «دحاولا كلذ ذإ « هضايب ةهج نم هيف دجوي و هسفن ىف عوضوملا ىلع لاقي دحاولاف

 لاقي رهوجلاك اذهو ؛ هيف لب ©« عوضوملا ره ىذلا دحاولا وه سيل « ضايبلا وه ىذلا

 «هيفدوجوم وه لب « هيلغ لاقيال هسفن وه ىذلا رهوحلاو ب هسفن ىلع لاقي و ناسنإلا ىلع

 . ضرعلا دوجوك ال ءزهلا دوجوك ناكنإو

 انبأ سدو رجا ىو تتسب اةوضوت ءىثلا نوكي نأ ذئنيح عنتمي ال هنأ نيبف

 نإف ؛ ةهج نم هيف ةلوقمو « ةهج نم هياد ةلوقم ةفدلا نوكتف ؛ ةفدصلا كلت فوصوم

 . ةروك ذملا ةبسنلا سفنال« مسقلا اذه نادقف كلذ نع عنام اف «ليبقلا اذه نم ءىش دجوي مل

 هنإف « هيف ةعيبطلا كلت هكراشت ال « هب اصاخ ضرعلا ىلع لوقملا فصرولا ناك اذإ امأو
 ادوجوم ربك ألا فرطلا انلمفب « ةبسنلا انباق اذإ امأو . ريغال عوضوملا ىف ادوجوم نوكي

 ضرعو : اضرعو ( ه ) || م« اعلوآلا : نوللا(١) || ه ناكف : ناكوإ| هناكل : ناك )١(

 لب + : هيلع || ى < م« س « د نم ةطقاس : ضرعلا ةهج نم ىذلا لب (1) || « نء م« ع« د
 ةطقاص : لي ( ١4 ) م « ام ضايلل : ضايلا ( 1) || م « اع « اس عني : عنتمي () || اد هيف هنإ لاقي

 ب :رخآ || عنييتبف ؛ ىنيبتف : نيبف(7١/) || اس دوجوم : دوجوموه )١0( || هود ل- ؛ عنم
 || م« عر انلق : نبق (؟1١)|| ن ناك : هتاف ||س نم ةطقاس : هيف ةعيبطلا كلن هكراشتال(١٠3) || ى« ععاد دووم

 ٠ ن ةيمستلا : ةسنلا



 1 تالوقملا  قطنملا

 ضايبساك “قى” لمح لمت ةراث هنأ قووشملا هن | وحل اف“ لع“ الرقم طا ١. فرطلاو“ق .٠ رو

 سفاباك + لال ةراتو « ام سنقق ف ضاسيبلاو « ام سنقق لع سنآةقلاو « سنققلاف

 ىلع لوقم هنيعب وه ىذلا ناويحلا ىلع لمجال سنها نإ هانلق ام رك ذتت نأ بحجيو

 نإو ؛ةطساولا ةدحو ظفحم نأ بحب امنإو ؛ اهنيعب ةدحاؤ ةطساولا نوكت الف ؛ ناسنإلا

 هدوجو ناك اذإ ٠ ةطساولا ىف دوجوملا نإف . ةدحاو تناك اذإ « ةطساولا نأ وه قجلا

 تقرتفا .٠ اههب ىف ناك نإو ؛ رغصألا فرطلا ىف ادوجوم وه ناك « اياك اهف
 نم سنملا نم دروملا لاسملا جرخي سيلو . هريغ ىف الو انهه كلذ بجي ملف ؛ ةطساولا

 نارمألا ذخؤي نأ بحب سياو . ةطساولا ضعب ىلع وه هيف لما ام ةلمح نم نوكي نأ

 ثريغت لك ىفو ضعب ىف لوقلا وأ دوجولا تربتعا اذإ كنإف .؛ ةلثمأألا هذه ىف نييلك' الإ
 . اهلك لئاملا

 لوقلا نكي ملو . رغصألاىلع طسوألاو « طسو ألا ىلع ناك اذإ ربك ألا فرطلانأ ملعاو

 ل'م ؛ رفصألا ىلع الوقم نوكي (ضيأ ربك ألا فرطلاف « ىتاذلا ىنعم ىلع امهنم ءىش ىلع

 نك نإو ْ؛ ناسنإ لك ىلع ىثشاملاف « كاح لك لع ىثاملاو « ناسنإ لك لع كامضلا

 رووهشملا باوحلاف . رذصألا ىف ةدوجوم ةطساولاو « ةطساولا ىف ادوجوم ربك ألا فرطلا
 اضرع ةطساولا تناك اذإف ؛ ضرعلا ىلع ل ال ضرعلا نأل كلذو ؛ عنتمم اذه نأ هيف

 . ضرع ىف اضرع نوكيف « ةطساولا ىف اضرع ريكألا فرطلا نوكي نأ جي م

 || م نم ةطقاس : ع || م فرطلا : فرطلاو ]| اد هيف : [ لوألا ] “ىف 57 1(

 طوباعمهد ةينانويلاب نتقلا || نا« ا« هضاب ؛ ضايلاو || د نم ةاعفاص : سنقت لع سنققلاو )0(

 ةنك قام ”اط نونلا مغر ةيناثلا نيكمو لرألا فاقلا سنقتلاو 02مدو ةيسرفلا و هزءعمدو ةينيتاللا

 تراعي كلذ نوللا ضِ الارق هنم اونرعي /نانولا نأ رهو [. حب ضخ أ هنم رييكلاو امتع هنم لوطأ هكلو زوألا

 || ىجيزلل مزاللالاثم دوسألا نوللار, ذيك قطملا ىف مزاللا ضرعلا الاثم ضيبألا هنول ى ذي و ةراهطلاو ءافصلا ف لثملاهب

 |[|س أ بزاف: نإو (ه0) || ن نم ةطقاس : ناسإلا لع لوقم . . لمع ال سنحلاو (ه- م)
 !! صدوبو : هدوسروأ! . اسزأ : نأوه || ع نم ةطقام : ةلعساولا نأ وه قحلا نإو (0-م)

 : ةلعج نم (4) || ماذه امب : انهه (ه) || ىع م « نع مدع : امضعإ] ىءه « ن « م هيف : اهف ()
 0| م زم ةطقأس ضحي || ىنم ةطقام : وه || ىىل<: لحلا | عرنم ةطقاس : ام || س نم ةطقاس

 !! م كلذ لاثم ؛ علاثم : لثم )١5( || دالوقم لح : 0 ||ىدع؛ كا نييلك )٠١(

 تامر : ىئأملاف | ى نم ةطقاس : كام . ىئاملاو || ه كاحضلاك : كاحضلا 0(
 || ى' 1

 ٠ ع نم ةطقاس : انيرع نوكيذ ةطسارلا ىف )١١( || ” ناك : تاك )1١(
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 هنأ امأ . ناهرب هيلع ماق الو ؛ ,ضرملا دح نم بجي ملء ىثش هنولوقي ىذلا ادهو

 « ةفملا هذه ءىش ىف دوجوملا هنإ ليق دق : ضرعلا نلف « ضرءلا دح نم بحي ال

 ءالؤه اولواحي لف ناهربلا امأو . ضرع وأ ةلاحم ال رهوج وه ءىثلا كلذ نأ نيبي لو
 نإف ؛ناهربلا هيلع موقي امم هسفن :ىف وه اضيآ الو « مهمولع راس ىف الو ينجم ىف هتماقإ

 / هسفنب نبب اذه ن نإ اولوقي نأ مهنكمي اضيأ الو « ىوعدلا هذه ضيقت قحلا

 وب امنإ ضارعألا نم اريشك ن أل كلذف ىوعدلا هذه ضيقن حلا نأ اًمأن

 9 ىف دجوت ةسالملا ٍنإف « هعضوم -ىف كل نيت م ىرخأ ضارعأ طسوتب رهاوحلاا ىف

 دجوي ًيئم هنوكو « حطسلا ىف هنأل ممحلا ىف دجوي ثيلثتلاو « حطسلا ىف دجوت اهنأل

 ىذلا مسا ىفاالإ دجوي ال حطسلا ىف دوجوملا ناك اذإ سيلو ؛ نوللا ىف هنأل مسا ىف
 ؛ حطسلا ىف ًادوجوم نوكي نأ عني مسلا ىف ادوجوم هنوك اضيأ نوكيف © حطحلا هيث

 ناسنإلا ىلع الوقم نوكي نأ عنمي ال سانلا صاخشأ ىلع ناويحلا لوق نأ اك
 اهدحأ نكل ؛ اعم نادوجولا وأ نالوقلا عمتجمي نأ زوجي لب « سانلا صاذخأ ىلع لوقملا

 ةكرحل ضرعي نامزلاو « مسحلا ىف مث الوأ حطسلا ىف دجوت ةسالملا نإف ؛ نان ىنانلاو لأ

 ضرعلا ف ضرعي ام لب ؛ ىرخإ عضاوم ىف كل نيبُت رومأ هذهو . كرحتلا مث الوأ
 « هنم ءزكب ال « ءىث ىف ءىثلا نوك ضرعلا عوضوم ىف امهالك ضرعلاو وه نوكي

 0 ىف دوجوم وه عوضوم ىف دوجوملا اضيأ نوكيف ؛ هل ًاقرافم هماوق ق حصي الو

 ىلا عوضوملاو “ ىلع” ) عوضوملا ةقيقحلاب نوكيف ؛ ىناثلا عوضوملا ىف ادوجوم

 لوقم ّنوللا نإ ؛ رهوجلاا وه ىذلا عوضوملا وه عوضوملا نوكي نأ امهدحأ بجوي ال
 هو كرا قف ةرسوم نايراو4 نطارغأ هز حض انيلاو .دارستلا# 1 تاموشوت ص

 . ةرهاظ اهتلثمأن رهاوج ىه ىتلا تاموضوملا امأو . ضرع اضبأ

 : نيس (9) || س بجيملد بجيال )١( || اس نم ةطقاس : ضرعلا دح .. .ماقالو )9- ١(

 || هوه ل : قحلا (ه) || اس6س نم ةطتاص :وه || . اسوه ل :الو(4) ||ن « دنيِش
 || نس( اد دجوي ل : هنأل )م( || ن « د نيش : نيس (07) || ن همت ىف : هسفنإ

 ةطقاس : الوأ(4١) || ىع ن 6م ءاس«د نم ةطتام :هنوك )٠١( || ىهنأ ل :الإ ()

 دوجوملا ١ )١١( ||دعضرم :عوضوم )٠١( || ءاع6د« بنيش : نيبت || عنم
 : لع” ل عوضوملا || ام دووم : ادوجوم )١07( || ىى اعال ل :ناث || مىفىف دوجوملا : ىف

 ٠ م ضارتعا : ضارعأ )١( اس ““ىلع””ل عوضوم



 3 تالوقملا  قطتملا

 زيدي ال ايلوأ الو صح رخآلا ىف امهدحإ صحي نيتاذ لك : لوقنف سأرلا ىلإ عجرنلو
 نوكي و « طئاحخلا نع ئئربتم دتولا نطاب ذإ «طئاحخلا ىف دتولاك -ال « رخخآلا نع ءديش هنم

 ليهو ةفصب هبحاص لعج امهأف « اعيمج امهتلوانتل تاذلا كلت ىلإ ةراشإ تدقو ول

 هب فصتملا هبحاص ناك نإ هنأل كلذو ؛ ةروص امإ و هبحاص ىف ٌصرع م هنأف « تعنو

 هب الإ دغب موقتي ل ةبحاض نك نإو ؛ ضرع وهف « هب مْوَقَس امإ اذهو « تاذلا مؤقتم
 اههدحأ . : نكل ؛ ؟ لم ىف امبنأ ىف ناكرتشدو ؛ ةروص وهف هبحاص ميوقت ىف قح. هلو

 : اعوضوم ىمسرخآلا لءو « ٌةدام ىمسن

 ا -سداسلا لصفلا ا

 (و) لصف
 نيهجو نم أارهوجو اضرع نوكي ادحاو ايش نإ : لاق نم لوق داسفإ ىف

 قرفلا ىف مقاولا لاوشإلا اما اعد رهوحلاو ٍضرعلا صأ ىف ةبيع بهاذم تعبن دقو

 عوضوملا ناك ذإ « عوضوم ىف اضيأ ةروصلا نأ اهباب رأ نظو « ةروصلاو ضرعلا نيب
 ( ةداملاو عوضوملا مع ىذلا ىنعملا ىلع لب « ةداملا ىلعو انلق امىلع مالا كارتشاب لاقب

 . ريخلا ىف أدتبم هيمسن نأ ىرحلاب ىذلا عوضوملاو لب « الماح هيمسن نأ ىرحلاب ىذلا
 مسا نأ ةهج نمو « ارهوج لاح ىف نوكت نأل قاقحتسا امل نوكي ةروصلا نأ اوهأ«و
 رهاوجلا لوصفنأ اوعمس دق مهن مث . ىلوألا ةفسافلا ف هليصفت فرعي ميكرتشم مسا ةيفيكلا

 ادب ىمست امنإ ىهاودلال وصف نأ اوماعي لو« تايفيكر هاوحلا لوصف نأ اوم<و ءرهاوج
 "هلمتشم نوكت © دعب اه دنس ىلا ةلوقملا ىه ىلا (ةيفكلا نأ اونظف « كارتشالاب مسالا

 : ىربت || مئالاربغ رضآلانع (؟) 1| هنإ + :لوقف || مىألا : سألا ()
 : تعلو (4 ) || » شماه لن : لمج || ىاعيمج امهيا : امهيأت اعيمج (؟) || اد ىر ؟ م ىرتبم
 || ىهذهف : وهن 10( || عاذهن : اذهو (ه) || -م نم ةطفاس : صرع || ع تعفو

 ءاس نظلا:ايالرأ نظ )١5( || س « ب هيلإ : ايلإ )١١( || نء دداف :دافإ )00
 [ نء مكارتشالا : كارتشاب |! ىعء نأ مىف ل :ناك || اساذإ : ذإ || .٠ نءاع

 .اومس ||)15-١( ىف م ارهاوج : ارهوجب (16) ]| اس عوذوملاو : عوضوملاولب (14)
 ا || عاتيمس : ىمض )١( || نا« عت د نم ةطفاس : ررهارح
 .ىو وه « ع تراصف ؛ م نم ةطقاس : تراص (69)
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 ؛ارهوجو اضرع نوكي ءىثلانأكف ؛ رهاوج اضيأ مهدنع رهاوجلا لوصف تناكو ؛ هدنع

 بكرملا هوما فتناكو ؛اضرعتناكف « هتم ءزكب ال «ةروصلا لم ا> ىف ةروطلا تناك اضيأو

 . اضرعو ارهوج دحاولا ءىثلا ناكف ؛ رهوج وهوجلا| ءزح ذإ ارهوج تناكف« هنم اءزح

 دوجوم ضايبلاف « ضايبو رهوج عو# ضيسألا ذإ « ضيسألا نم ءزح اضيأ ضايبلاو

 ؛ ءىثلا ف ضرعلا دوجو ون هيف نكي ملف « ءز+ا دوجو رهوج وه ىذلا ضيسألا ىف

 رئاسو ©« هنم ءزكب ال هيف وه ذإ « ضرع هعوضوم ىف هنيعب وهو ؛ رهوج نذإ هيف وهف

 . اضرعو ارهوج نوكي ادحاو ائيش نأ تنظو ةقبط تسوبتف . كلذ

 لوقنو . ةدساف اهلك سيياقملا هذه نإف ؛ دساف ليحتسم اذه نإ : لوقنف نحت امأو

 ةتبلا عوضوم ىف نوكي نأ ريغ نم دجوت هتاذ ةقيقح ىذلا ءىثلا رهوملاب ىنعن انإ الوأ
 نكمي ال ثيحب كلذ عم نوكي ادوجو هنم ءزكب ال ةتبلا ءىش ىف دجوت ال هتاذ ةقيقح ىأ

 نوكي نأ نم هدوجول دبال ىذاا سمألا وه ضرعلا نإو ؛ هدحو متاق وهو هايإ هتقرافم

 ءىث اهل نوكي نأ الإ ةدوجوم لصحت ال هتيهام نأ ىتح ةذصلا هذه ءايشألا نم ءىش ىف

 . ةفصلا هذه ءىثلا كلذ فوه نوكي

 نم ءىش ىف نوكي نأ نع ةينغتسم هتةيقحو هتاذ ءىش : نيمسق ىلع ءايشألا ذإو
 هذهب ءايشألا نم ءىش ىف نوكي نأ هل ديال ءىشو « هعوضوم ىف ءىشلا دوجوك « ءايشألا

 هتيهأم دحاو ءىش نوكي نأ عنتملا نم ذإو . ضرع امإو رهوج امإ ءىش لكف . ةفصلا

 نوكتو « عوضوملا ىف ءىشلاك هيف وه ءايشألا نم ءىش نوكي نأ ىلإ دوجولا ىف ةرقتفم

 ءىثلاك هيف وه ةببلا ءايسشألا نم ءىش نوكي نأ ىلإ ةجاتحم ريغ هتيهام كلذ عم
 . رهوجو ضرع وه ءايشألا نم ءىش سيلف ؛ عوضوملا ىف

 امنأل .هيف ىه ةببلا عوضوم ال سيل ةروصلا نإ : لوقنف ءالؤه كوكش ىلإ مجيغلف

 هيف تسيلف «هنم ءزكب بكرملا ف ىهو بكرملا ىف نوكت نأ امإو « ةداملا ىف نوكت نأ امإ

 : تلاكف (") || ن نم ةطقاس : نوكي || ن نم ةطقاس : مهدنع || اس تناكف : تناكو )10

 : ةقبط (7) | ن نم ةطقاس : رهوج (0) || ى نم ةطقاس : ضايلاف (4) || اعناكو ؛ مناكف

 || ا« مءاعءزك : زك ال(١0) || ىىه(6ن«مذنأو : نان 60 || م تننظ : تنل || م هتعيط

 : لكف (15) || سءحب نم ل : هل(6٠) ||ماذإو :ذإو(6١) || اعءىث :.ىغى (0؟)

 || عج : ءزك (؟١) || مىف ةرركم : ءايثألا .٠.. هلا ( ١و حدم) || نوأ : امإو|| اعلكو

 .٠ ى(يمء«اع«©ع «اس © سس(« ب نىيط : تيلن



 3 تالوقملا - قطنملا

 . عوضوملا ىف ءىثلاك اهيف تسيل اهنأ انيب دقف ةداعاا ىن امأو . عوضوملا ىف ءىثلاك
 معتو . نيذه ىف الإ عوضوملا ىف ءىثلاك هيف اهنأ مهوتي ءىش ىف دوجو اهل نكي ملاذإو
 اهتاذ جات« ال ةروصلاف . عوضوملا ىف ءىشلاك نيذه ريغ ءايشألا نم ءىش ىف تسب اهنأ

 . عوضوملا ىف ءىثلاك ءايشألا نم ءىش ىف نوكت نأ

 ةروص ىه ىتلا ةعيبطلا نإف . قالطإلا ىلع رهوج ىه لب « ةتبلا اضرع ةروصلا تسيلف
 ىهو (؛ بكرملا ىف ءزحلااك رانلا ىف اهدوجو 2 ةسوسحلا ةيفيكلا هذه ىنعأ ء«تسميل «رانلا َْق

 . ةدام ىف ءىشك لب « عوضوم ىف ءىشك ال رانلا ةدام ىف

 قطنلا لثم ىه ىلا رهاو1با ىلع لل#ت ال ىبلا ةطيسبلا نو مفلا ىنعأ «رهاو4با لوصفو

 « عوضوم ىف ضرعلا نوكي ام« ءايشألا نم ءىش ىف تسيل (فيأ امنإف « كلذ ريغو

 ةعوضوم تسل ةقيقحلاب سنجلاا ةءيبط نإف « سنحلاا ىف الو ؛ هؤزحب (بنإف عونلا ىفال

 لصفلاب روصتت ةررقتم ةنيعم ةعيبط سنن ناك ولو مث . هعضوم ىف ملعت اك« ال ةدام الو

 لصفلا ناكو « لعفلاب ةروهلاب موقتت امنإ ىتلا ةدام اك سنحلا ناكل « جراخ نم

 هل ليق نإ لب ؛ ةيفيكلا ىه تنك ىتلا ةلوقملا نم الو « ةئبلا اضرع نكي ملف « ةروصلاك

 تاالوقم ىف عقت ءايشأ ىلع مسالا كلارتشاب لاقت ةيفيكلا نإف ؛ مسالا كارتشاب وهف ةيفيك

 ناك ولو « ةيفيكه عدي و ائيش لحي ءىش لكو لءف أدبم لكو ةوق لك ىمسنف « ةفلت#
 مسالا ىناعم نم !دحاو الإ ةلوقملا تسياو . مسالا كارتشاب كلذو « كلذ ريغ وأ ةيك

 مسالا نإف « هعوضومب اموةتم نوكي نأ هطرش نم ىنعملا كلذ نأ مون م ىلا كرتشملا

 . ةتبلا انج نوكي ال كرتثملا

 ... لمعتو (م- ؟) ||اع « اس ناذه : نيذهىف || ىءاعذإو : اذإم )١( || اع هيف : اف (0)
 || ن « د نم ةطقاس : عوضوملاف ... جاتحت ال (؛  م) ||| ى« ن« م 6 ع نم ةطقاس : نيذهريغ

 رهوحلا :رهاوحلا (م) || ام« اد تل :تسيل )١( || ب اهتاذ نوكت نأ : نوكت نأ اهتاذ )6

 :ناك ولو مث || م هل: ال )١١( || :ىاعوطوم : ةعوضوم || م هتاف: امناف )٠١( ]| ى(نيترملاف)
 || ىع م « ع لمفلاب : لمفلاب ||ه ن ©« س سنحلا ىف : سن# || ها تناك : ناك || د ناكو مث من

 ' تالوقم | |د كارتشالاب : كارتشاب )1١4( ||د نم ةطقاس : تناك (١ || س جراحلا : جراخ 0(

 || ى كارتشالاب : كارتشاب (11) || ن تناك : ناك | ىء اس لحي : لحي )٠١( || + تالوتعما
 . ه كلذو ل ؟ ى(ي ه « ع هوس : متروس ||| ىيه(6ن يع عت س ىثلا : ىلا )١0(
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 ال ال "ىش ىف وه ام لكو ؛ هنم ءزجك ال سيل هيف وه بكرملا ف ضرعلا نإ مهوقو
 ناسايف وهم ؛ هيف رهوج وهف ”ىش ىف اضرع سيل ام لكو ب هيف اضرع وه سياف هنم ءزجك
 . جئاتلا ترمضأ اذإ ثالث تامدقم اهبفو ادحاو اسايق نابكرم

 : حيحص ملسم ©« هنم ءزجك ال سيل « بكرملا ف ضرعلا نإ : هلوقف

 وهام لك نأ هب ىعنإ«هيف اضرع سيان هنم ءزجك.ال ال «"ىش ى وهام لكو : هلوقو

 ناك اذإ هنان ؛ ملسم ريغ وهف « هيف وهو اضرع هسفن ىف سيل « هنم ءزك ال ال بكرملا ىف
 ءأم عوضوم ىلإ ةجاتحم هتيهام ائيش نوكي نا امإ : لح حل « هنم ءزجك ال ال « هيف

 هتيه أم نكت ل نإو ؛ هيف وهو ضرع وه اذه عمو « هنم ءزجك ال سيل هيف ذئنيح نوكيف

 كلذنأ ىلع هيف وه نوكي ال هنأ ىنع لب ءاذه نعي ل نإو . هيف وهو ارهوج ناك كلذك

 ىلع بكرملا ف سيل ضرعلا نأ ةجيننلا نوكتف .حيحس اذهف ءعوضوم ىف هيف وهو هعوضوم

 . عوضوم ىف هيف وهو هعوضوم بكرملا نأ

 اضيأه نم مهفي « هيفرهوجوهف هيف اضرع سيلو ىث ىف ناك ام لك نأ ىهو .ةثلاثلا ةمدقملامث

 رهوج وهف ؛هيف اضيأ وهو « اضرع هسفن ىف سياو « *ىشىف وه ىش لك نأ اهدحأ : نعم
 عوضوم *ىثلا كلذنأ ىلع هيف سيلو ”ىشىف وه 'ىث لك نأ ىناثلاو .ةماسم هذهف «هيف وهو

 ريغاذهف ءارهوج هيف هنوكىلإس ايقلاب نوكي نأ بجيف «عوضوم ف ضرعلان وك ه يه وهن وكي
 .ءزحلاك هيف وه ىذلا « ىنالفلا *ىثلا ىف اضرع *ىثلا نكي مل اذإ سيل هنأ كلذو ؛ حيو

 « هيف يهوج رهف هيف وه ئش ىف اضرع نكي ملام سيا هنإف ؛ هيف ارهوج ريصي نأ بحي

 )١1( ىء و ىأد :ثالئ || ادالعج دق :نايعم(م) || عع« سال : الالإ|.م نم ةطقاس سيل ||

 ||اس نم ةطقاس : همت ىف || عال : الال () || نم ةطفاس : هيف || عال: الال (0)
 || ه6 ن ء اس « د نم ةطقاس : هنم || ىع ع نم ةطقام :الال (07) || م نم ةطقاس : وهف

 نمي نإو(١٠--9و) || ن6 عع د ضرعوهن : ضرعود || ع نم ةطقاس : ذئنيح ()
 : اذهن || ىووف هعوضوم : وهو هعوذوم 63 || ىا ©« م نم ةطقام : هيفودو هعوضذوم

 || ىء م6 عا« سوى ةراكم : هيفوهرو ... مث ٠ عوذوم ىف )59-«١( 1 هامددو

 [| ص نم ةطقام : ءىش ىف ود || ى « هلام اذهف 4 اس ةلسم هذهو : لم هذهف )+١(

 : هزلباك ||عوه : هفوه ىذلا )١١( || ىع مهذهن : اذهن || ىع م سايقلا : سايقلاب )1١(
 ءاه 6< د نوكي <« مريصي نوكي :ريصي )١0( | هينا
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 « عوضوم ىف سيل ام سعوا نكي مل ذإ هسفن ىف رهوج وهف «هسفنىف ًاضرع نكي ملام لب
 سبل هنوكو . ةتبلا عوضوم ىف سيل ناك ام لب « نيعمرخآ عئيئوأ بكرملا كلذ وه
 «ناك ولف . عوضوم ىف ًانثاك ءايشألا نم ئوثىف سيل هنأ تبثي ال عوضوم ىف آنئاك اذك ىف

 كلذ ناك . عوضوم ىن ءىثلا نوك ىنعم ىلع ًانئاك هيف وه ءىش ىف سيل ءىثلا ناك اذإ

 امنإ لب : هيفا هوج هلمحي ردقلا اذه ناكل « ءىثلا كلذ ىلإ سايقلاب ةيرهوحلا هيطبي

 هنأ ال + عوضوم ىف ناك ةتبلا ءايشألا نم ءىش ىف سيل هنأ وه ةيرهولا ىنمم ناك
 . عوضوم ىف ًانئاك اذك ءىش ىف سبل

 رظني نأ بجاولا نم ناك « عوضوم ىف انئاك اذك ىف ءىثلا نكي مل اذإ هنأ نيبف
 ؛ موج وهف ح عوضوم ىف انئاك هريغ ءايشألا نم ءىش ىف سيل ناك نإف : كلذ دعب

 الو « ءىثلا اذه ىف نكي مل مث « عوضوم ىف ءىشااك هيف وهرخآ ءىش كانه ناك نإو

 «كلذ ريغ وأ سنحلا ىف وأ بكرملاف هنأ ىلع لب « عوضوم ىف هنأ ىلع رخآ ءىش فلأ ىف

 . ضرع ءىثلاف

 « عوضوم ىف ال وه ام ءىش ىلإ سايقلاب ءىثلا نأ لجأل نكت مل ةيرهوجلا نأ اكو

 وه هنيعب ءىش ىلإ سايقلاب ءىثلا نأل تسيل ةيضرعلا كلذكذ « كلذكه سفن ىف هنأل لب

 ناك فيك ام عوضوم ىلإ جاتحي هسفن ىف هنأل لب « عوضوم ىف سيل وأ عوضوم ىف
 ءىثلا اذه ره ءىثلا كلذ نكي مل نإو « ضرء وهف كلذ هل ناكاذإف ؛ ناك ءىنث ىأو

 .عوضوم ىف هسفن ىف هنأ كلذ عنمبي سيلف « عوضوم ىف هنأ ىلعال «ءىثلا اذه ىف وه ناكو

 ءىثلا نوك ىنعأ « ةيرهوحباو ةيضرعلا رعب عرضوم ىف هسفن ىف هنأل ضرع وه امإو
 ىلإ فيضأ اذإ هنإف ؛ رابتعالا اذه لع نوكي امم كلذف « هل ايرهوج وأ ءىشال ايضرع

 ّنالف ضرع امأ . ىضرعو ضرع وهف عوضوملا ىف ءىشلاك ناكو « هيف ناكف ءىث

 )١( مه ن.ةطقاس :هف (ه) ||! اب همن ى هي رهوج : هقىقرهوج || اموه : وهن ||
 )1( ||اعرهوحلا : ةيرهوحلا ىعم )١( ؛«عع« ااد.ىث ل :ىفءىثلا (ه) !| دىلإ سيل: سيل

 ىءد !|| )٠١(رإن:ظانعا|| )٠8( رهام ||! نتيل : نعمل || مرهرجلا:ةيرهوجلا
 : هدمت ىف . . . كلزكف كلذك ( ١٠ -14) || د عوموم ىف سيل وأ عوضوم ىف وه هنيعب : عوذوم ىفال
 :| ن كلذ ره : اذهود (15) || د عوضوم ؛ مام عوذو» ضع . ام عودوم )1١١( || د نم ةطقاس

 . اعنم ةطقاس : ام )١٠( ||خ أ« سارع : ايضرع (5٠و) ]|ماماظ :اعإم )1١(
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 سداسلا لصفلا -_- ىاوألا هلاقملا 6

 هنأ ىلع كلذ لدف ؛ عوضوملا اذه ىف دوجوم هنأل « عوضوم ىف ًادوجوم لصح دق هتاذ

 هل ىمأ وهف ىضرع امأو . عوضوملا اذه ىلإ جاتحا ذإ « ام عوضوم ىلإ هسفن ىف جات

 نم ءزج الو هل موقم ريغ عوضوملا اذه ىلإ سايقلاب هنإف ؛ عوضوملا اذه ىلإ صايقلاب
 . ىضرع وهف هدوجو

 . اذك لاح هريغل هنأل ىضرعو ؛ عوضوم ىلإ رقتفم هسفن ىف هنأل ضرع ءىثلاف

 ٠ ناينعملا ناذهو . هيف ضرع وهف هل اموقم سيلو اذه عوضوملا ناك نأ قفتا لو

 نم هجوب رخآ لباقم امهنم دحاو لكلو « فلتخم [ههرابتعاف « عضوملا اذه ىف امزالت نإو

 ناك ءاوس ىباذلا ىأ ؛ ىرهوحللاف ىضرعا امأو ؛ رهوحلاف ضرعلل امأ . ةهلباقملا هوحو

 . هيف وه (1 اموقم نوكي نأ دعب . داوسلل نوللاك اضرع وأ ناسنإلل ناويحلاك ًارهوج

 سيلو هرؤ ىرهوج وهف «هل موةم وهو ؛ ءزكب لب ءزكب ال ال ءىث ىف ضرعلا ناك اذإف

 . ًارهوج

 دقف « ارهوج وأ اضرع ناك « ءىش لك تاذ نإف ؛ ىتاذلا ىرهو4با ىنعمو

 ىذلا ىنمملا ىلع لدي سيل ىرهولا هيلإ بسن ىذلا رهوملا ظفل نوكيف ؛ ارهوج ىمسي
 تاذلاىلع . دب لب ؛ رهوجللا كلذ ىلإ اب وسنم ىرهوجلاا نوكي ىح ضرعلا لباقم هانعضو

 اولاقف « ادحاو ىرهوخاو رهومل اوذخأ مهنأك ءالؤهف . ىتاذلا ّناكم ٌيرهوملا نوكيف

 سايقلاب اي رهوج ناك نإ و «ءىش ىلإ سايقلاب [مهوج سيل ءىثلاو « اذك ىف رهوج اذك

 . هيف وه ىذلا ءىثلا ىلإ

 ||ماذإ:ذإ (؟)  (||اع نم ةطقاس : فدوجوم || ده شماه ةدوجوم اهنأل : دوجوم هنأل 00(

 : هيف ضرع ... قفتااملو» (1) || اعضرع : ىشرع (:) || نرمأ : هلمأ

 ىضرعلا : ىضرعلل () || م اذه ىف عوموملا : اذه عوذوملا [| ى ا« ع نم ةطقاس

 || ب لب تم هز : ليءزك )٠١١( |[[درهوحل ؛ نرهوملات : ىرهوملان || ىء مء ع« س

 ||اع ىرهوج :ارهوج )+١( || د نم ةطقاس؛ هء وه« موهف : وهو || ن نم ةطقاس : ءزك لب

 : رهوحلا كلذ || ن نوكي : ىرهوملا نوكي )+١( || ىأ ن « م سيلرهوحلا : سيل ىرهوملا

 || ن رهوملا نوكيف : ىرهوملا نوكيف (16) || ىا © م « عوه ل ؛ ن ىرهوملا كلذ

 . و ارهوج : ايرهوج 0151( || هدحاو : ادحاو



 هأ تالوقملا  قطنملا

 لحي مل هيف وه ءىث ىلإ سبق اذإ ءىثلا نإ انلق انك ول هنإ : اضيأ صأر نم لوقنو

 ناك نإف ؛ نوكي ال وأ ©« هعوضوم هنأ لع ىأ « عوضوم ىف هنأ ىلع هيف نوكي نأ امإ

 بمهذملا اذه ناكل « هيفرهوج وهف « هيفوهو « كلذك نكي مل نإو « ضرع وهف
 ىلإ رقتفم ريغ هسفن ىف ناك اذإ ءىثشلا نإ : لوقن لب « اذكه لوقن انسل انكل ؛ احيحص

 هسفن ىف ناك نإو « رهوج وهف هريغ وأ ءىش ىفناك نإ«هيف وه ىذلا اذه «ةتبلا عوضوم
 انهريغرخآ وأ اذه ناك « عوضوملا اذه ناك ءىش ىأ « هيف نوكي عوضوم ىلإ اجات#

 اضرعو ارهوج نوكي ادحاو ائيش نأ ىلع تبب مث اذه عمس نم نأ نظأو . ضرع وهف
 . فاصنإلا ملخ دقف

 لوألا ةلاقملا تمت

 || ىعهءععاد كلتكل : ناك  ||سوأ:ىأ )١( ||مىأرءاعسألا:سأب )١(
 ||اسىأو : ىأ )١5( ||سى جه :وأ (0) || ىناكو ؛ هناكف : ناكل (؟)
 تاماالا ةقار : فاضنإلا (4) || ه ناك عوضوملا كلذ ؛ اس نم ةطقاس : ناك عوضوملا اذه
 ؛نء« مدجلا هلو ل ؛ اع« ام نم ةطقاس : لوألا ةلاقملات مت (4) || ع فاتالا رزنم, ىدرتو
 . هدا ىلوا داو ىناللا نفلا نم ل- ؟ ىعأ هنإ و نيملاعلا بر هلل دمحاو ىناثلا نفلا نم +





 ةيناغلا ّيلاقللا

 ىناثلا نفلا نم

 لوألا ةلمخلا لم
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 رشاعلاو عساتلا لصفلا  ىلوألا ةلاقملا ه4

 ريغ نم «هفياضي ىذلا عونلا ديدحمن ىلع هعم ةوقلاب و هرخآ ىف تبين ادح سنحلا

 ريدتلا اذه حرش امأو . هدح ءزح -فاضم وه ثيح نم لعفلاب هتلعج نأ

 هعم لصحي فيكو « اذكه نوكي نأ ىغبني مل هنأو « تافياضتلل ىلا دودحلا ىف

 , رخآلا ىلإ سايقلاب لوقلا ةيصاخ نم نيفياضتملا نم دحاو لكل ام ةاعارص

 . رخآ ناكم ىف كلذ ىرتسف

 ا رشاعلا لصفلا |

 هيلإ ىلكلا ماسقنا هجوو عونلا ىف لصف (ى)

 ؛ قطنملا عونلا ىنع» ريغ ىنعم ىلع نيينانورلا ةغل ىف لاقي دق اضيأ عونلاو

 ناك « قطنملا عونلا ىنعمل هتلعأ. نو.انوإلا ةفسالفلا هتلقن ىذلا ظفللا َنِإف

 هتقيقحو ءىش لك ةروص ىنعم ىلع نيينانوإلا دنع لوألا عضولا ىف المعتسم

 « سنحلا تحن ىتلا ءايش"الل تايهامو اروص اودجوف « رخآ ءىش نود هل ىلا
 ةظفل نأ كو .٠ اعاونأ« كاذكى ه ثيح نم ءاهوهسف ؛ اه اهنم دحاو لك صني

 تناك اقلطم عونلا ةظفلو « قطنملا ىنعملاو ىماعلا ىنعملا لوانتت تناك سنحلا

 دنع لوانت قطنملا عونلا ةظفل كلذكف « قطنملا ىنعملاو ىأعلا ىنعملا لواننت

 هنورب ىذلا وهف رعألا ىنعملا امأف .صخأ رخآلاو معأ امهدحأ .: نيينعم نييةطنملا

 « سنحلا هيلع لاقي ىذلا وأ « سنحلا تحن بترملا هنأب هنودحي و « سنجيلافياضم

 ىذلا وهف صاخلا ىنعملا امأو . ىرلا اذه ىرحي امو « تاذلاب هريغ ىلعو

 س تافياضتملا ف : تافياضتلل || ١5 رطس 7. ص ىف هلوأو ع مرح يآ : ىتلا 6

 «© ب دريسف : ىرتسف (6) ىءن« م ىرخألا :رنآلا || ن نم ةطقاس : دحاو ( ؛)

 عريغ : ىنعم ريغ || ى « عىللع : ىنمه لع ( 8) ه ىلاعت هللا ءاش نإ ل- :رخآ || ه دريف ؛ س
 «نءمءاعء6ع كلذ ل ؛ىع«عامل:هل )١١(  علمعتس : المعتسم )٠١(

 م كلذكو : كلزكف )١4( ىع« مه عنم ةطقاس : تلاك(8١) مءايشألا : ءايش'الل || ى

 ىءادوه امقيرط نم ل :تاذلاب )١7( ن2 اعىنعم : ىنملا )1١(



 هه لخدملا - قانملا

 تايئزهلا ةكرتشم ةيهام ىلع لدي ىذلا وهو« عاونألا عون ءام رابتعاب هومس ابر
 ولحي ال ْذِإ ؛ لوألا ىنعملاب عون هل لاقي ىنعملا اذهف . ةيتاذ رومأب فلتخت ال
 . ىاثلا ىنعملاب عون هل لاقي و ؛ سنحلا تحن هعوقو نم دوجولا ىف

 « سنحلا ىلإ فاضم لوألا ىنعملاب وهو ! ال فيكو« ٌقرف نيموهفملا نيب و

 نيريثك ىلع الوقم هروصت ىف «جاتحيال هنإف ؛ سنحلا ىلإ ف اضم ريغ ىناثلا ىنعملاب و
 .هيلعالوقم هنم معأ اضيأرخآ ءىش نوكي نأ ىلإ ءوهام باوجف ددعلاب نيفلتخم

 هنأل كلذو «ىتاثلا هجولاب عونلا ىنعب ساحلاك سيل لوألا هجولاب عونلا ىنعمو

 ”ةفصلا هذهب عون وهىذلا ءىثلا نوكي ال نأ ,هوتلا ف زوجي دق ذإ؛ هل اموقم سبل

 ىلك تحن سيل سأروه ايلكر وصتن نأ نهذلا ىف عنتميال ذإ ؛ةيئاثلا ةفصلاب عون

 هلمح ناك امو . موق دنع ةاعقتلاك «لوصفلاب مسقنب اممسيل كلذ عم وهو «رخآ

 ءايتاذ  تماع اي نكي مل« مهوتلا ىف هعفر زاجو «ةروصلا هذه ىلعو اذكه

 لاقي دقو. هل مزال ضراع وهف دبال ناك نإ لب ءاسنج نكي مل ايناذ نكي مل امو

 هنوك نم موهفملا وه عاونألا عون هنوك نم موهفملا سيلو ؛ عاونألا عون اذهل

 فيكو « وه ام باوج ىف ددعلاب نيفلتمم نيريثك ىلع لوقم هنأ ىنعمب « ًاعون

 (هديدحن ىف لخادو سنحلاك هل قلطملا عونلا نإف . عاونألا عون وه ثيح نمو

 حالطصا ىف وهنيهجولا ىأ نأ قةحأ تسل مث. هقوف عاونأ ىلإ فاضم هب وهو

 اذه ىلإ وه ا: عونلا مما لقن لوأ نوكي نأ دعبي ال هنإف ؛ مدقأ نيرقطنملا

 ماعلا تحت هنوك ىمسرخخآ ماع هيلع ناك نأ هل ضرمع (ىل مث «دارفألا ىلع قلطملا

 . ةيعون ةفصلا هذهب

 موسم [0) . .مدناو تهمل عطا سحر
 «سءاد هك : هلخح )٠١( دهوأ:ذإ (9) س نم ةطقاس : دق ( م)

 م نمل : عون(١؟) ى عزم ةطقاس : هل(5١) ه« عىلعوأ : لعو(١١) ىشماهو
 ققحنأ : ققحأ || ن « د هنأ : هب (15) سص نم ةطقاس : عونلا || ه نم ةطقاس :وه(١١1٠)

 م(« نءم «اعءد « ب لطملا : قلطملا (16) ن « د نم ةطقاس : نأ || ن « م « اع

 ماهل : هيل: ||
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 لوألا ىلصفلا  ةيناثلا ةلاقملا 65

 ةيلوأ ةمسق ناويحلا مسقي قطاناا ريغو قطانلا نإف ؛ ىلوأ هل هتمسق نكت ملامبر نكل
 « اناويح نكي ملام مسحلا نإف ؛ ةيلوأ ةمسق همسقي سيا هنكل ةمسق مسملا مسقيو
 لدي نأ دعبي ال ناويحلا تحن ىذلا قطانلا ريغلا نإف كلذ عمو . قطنلاب لاصفنالل دعتسي مل

 مل «هماقم ةمجعلا تميقأ اذإ وءاموقم الصف ةقيقحلاب ةمجعلا نكت مل نإو « ةمجعلاب هياء
 امإو قطان امإ ناويح لك : لوقت كنإف ؛ ناويحلا ةمسق تمت اك مسحلا ةمسق اهب متب

 نأل ؛ هدنع فقتو « مجأ امإ و قطان امإ مسج لك : لوقت الو ؛ هدنع فقتو « عأ

 قطان ريغو قطان ىلإ مسحبا تمسق نإف . من الو قطان سيلو مسج دامخاو تابلا
 : انلوق ىف هلإ دصقن ىذلا ىنعملا لع الاد قطانلا ريغ نكي مل ٠ مالكلا اهعم لكي ةمسق

 . قطان ريغ ناويح

 هقوف ل ةمسقم نكت مل امر « لفسألا سنجيل ةمسقملا لوصفلا نأ اذه نم عمت

 2 سهألا نم رثك الا ىف « قوف امل ةمسقملا لوصفلاو ؟ ةأافوتدم ةمسف الو ةياوأ ةمسق

 مسقي ال ساسحلا نإف « ساسملا سفتلا ىذ مسملا لثم . هموقت لب « تحضنام مسقتال

 . سفنلا ىذ مسحلا عاونأ نم ائيش

 بدم ادوجو اعم تحن امو قوفام مسقت لوصف عضاوملا ضعب ىف دجوي دق هنكل

 نطانلاب م ناويمحلا نإف « هلخادتم ةسرق لوصف سنجل نوكي تمدح كلذو « روبشملا

 كلذكو «ةيلوأ ةسرق ةمسق تن تلاملا ريغو تلاملاب اضيأ مسقيو « ةيلوأ ةمسق ةطانلا ريغو

 الثم نك ىبح 4 هوجولا هذه دحأ مسقق ئدتبا اذإف ( رئاطلاو حباسلاو ىثاملاب مسقب

 ريغو تناملاب نيمسقلا نم قطانلا ناويحلا مسقب نأ نكمأ 4 قطان ريغو قطان ناويح

 ريغو قطانلاب ىشاملا مسقي نأ نكمأ «رئاطلاو عباسلاو ىشاملاب مسقف ئدتبا اذإ و ؛ تنام

 تسيل اهنكل : ةمسق همسقب سيل هكل )١( || هامه : مسقي || ن نم ةطقاس : هل (1)
 || اعاذإف :اذإم (4)  ([|علاصقالا : 0 || ماسك نسل هكللا# 564 وسع
 نك + (4) يا ا ماج لك (5) || اعناويح لكل : ناويح لك (ه)

 0 م 00-6 "0 01(
 :هلواةرق )١5( | سس © ب وف امو تحن ام : تحن امو قوفام )١4( | س هنحج ٠١

 [| ى نم ةطقاس : نيمسقلا نم (16) || م مدقو ! ن مسك : م 010( || ن ةيلوأ رب 266 اد هس رع

 ٠ لس نم ةطقاس : ىعاملاب || دمسقت : مسن (19)



 ها/ تالوقملا  قطنملا

 لوأ سنحلا ىناوت نأ زوجي ناك قطانلا ريغو قطانلاب ةمسقلا نإف كلذ عمو ؛ قطانلا

 ىفاوت نأ زوحمي نك تثاملا ريغو تئاملاب ةمسقلاو ؛ تامل ريغو تئاملاب ةمسقلا لبق ءىش

 ريغوت املا ىلإ ناويحلا مسقي نأ دعبي ناك اف . قطانلا ريغو قطانلاب ةمسقلا لبق سنحلا

 . قطانلا ريغو قطانلا ىلإ تناملا مسقي مث « تناملا

 ةيتاذلا لودفلا نم تناملا ريغو تناملا له : هنأ وهو دحاو ءىش انهه قي دقو

 0 مزاوللا نم وأ ةيتاذلا ٍلوصفلا نم ىه هرئاظنو' ىثاملا له كلذكو ؟ مزاوالا نم وأ

 نكمي لهف « ةموقملا ريخاا مزاوللا نم هعم ركذ امو ىثثاملاو تئاملا ريغو تئاملا ناكنإو
 ةمانص هب ىفتال نأ قلم امم رظنلا اذه نكل ؟ ةيقيقحلا ةيتاذلا لوصفلا ىف لخادتلا اذه

 . هعضوم ىلإ رخؤيلف « قطنملا

 الف © ةموقم لوصف اهل نوكي نأ زوجيال اهنأ اهرمأ نم نيبت دق ةيلاعلا سانجألاو
 ىف ةرثكلا ترصحن ال اريثك ناك ولو ؛ دحاو ىلاعاا سنحلا نأ ماهوألا ىف عقي نأ دعبي
 الوأ أدبنلف ؛ ةريثك ةيلاولا سانجألا نأ وه قحلا نكل . هدعب ىلدف ىلإ جوحي عماج

 ثحرأا نم رظنلا اده هيلإ وح امب اهرمأ نع ثححبن مت 4 أاعضو سانجألا هذه عضنلو

 دحأ نع ولختال ةدرفملا ظافلألاب اهيلع لدب نأ حلمي, ىتلا ةدرفملا ىناعملا عي نإ : لوقتف

 لدت نأ امإو ؛ ةرحشو ناسنإ : انارقك « رهرج ىلع لدت نأ امإ : اهنإف . ةرش.لا هده

 نأ امإو ؛ ضيسأ : اناوقك « ةيفيك ىلع لدت نأ امإو ؛ نيعارذ وذ : اناوقك « ةبك ىلع

 نأ امإو ؛ قوسلا ىف : اناوقك « نيأ ىلع لدن نأ امإ و ؛ بأ : اناوقك : ةفاضإ ىلع لدت

 عطقني : انلوقك « لعفني ىلع لات نأ امإ و ؛ عطقي : انلوقك لعفي ىلع ل

 ||هوه :وهر (ه) (||اع نم ةمتاس : تاملاريغو (؟) || م نم ةطفاس : قطانلا ريغه )1١(

 : لخادتا (8) || علثم ءاس نم ؛ اعنمو» : نم ىه || اع لهو كلذك : له كلذكد (1)
 اي )+*١( || س لوف : لفض )١١( |! نء عمنأ : انأ )٠١( || ى نم ةطقاس

 « خ لمفي نأ: لمفي (؟١) || ن « ماماع : ماع || اس نم ةطفاتم : ناك (14) اا
 . ىف اع« علمقتي نأ : لمفيإ| ىء اع
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 فلآ دق وهام باوج ىف لوقملاو : لوقن مث. اباوج  ىهام ةريثك ءايشأ نع

 باوجىف نيلوقملا معأف «صخأ اهضعب و معأ اهممضعب نوكيف صوصخلااو موهعلاب

 كانهف عونلا اندجو اذإف . معأالل عون امهصخأو « صخأالل سنج وه .وه ام
 ريصي نأ هنأش نم عونلا نوكي نأ امإ واححيال هنإ : لوقنف ىرخأ ةمسق مسقي

 ىلإ ىهتنت ةمسقلا هذهف « هنأش نم كلذ نوكي ال نأ امإو ءرخخآ عونل اسنج

 رخخآلا ىنعملاب عونلاو « هيف ةلصحتم عونلا ةعيبط نوكتو « !ىهاظ ءاهتنا ةسمملا

 . كلذك نكت مف ىلوألا ةمسقلا امأو . هجوب هيف لخدب

 كلذو «ىلوألا ةمسقلا نم برقأ ىهف «ةسملا هذه بلا ةروهشملا ةمسقلا امأو

 لادلاو «ريثك ىلع وأ دحاو ىلع لدينأ امإ درفم ظفل لك َنإ : اذكه نوم.سقي مهنأل

 نيريثك ىلع لدي نأ امإف ريثكلا ىلع لادلا امأو « ىصخشلا ظفللا وه دحاولا ىلع

 عوتلاب نيفلتمم نيريثك ىلع لادلاو .ددعلاب نيفلآ نيزيثكوأ « عونلاب نيفلتخم

 نوكي نأ امإف ء ايتاذ ناكنإف ؟ ايضرع نوكي نأ امإو « ايتاذ نوكي نآ امإ

 لادلا نولعجيف . وه ءىش ىأ باؤج ىف.نوكي نأ امإو « وه ام باوج ىف

 باوج ىف هيلع لادلاو « اسنج وه ام باوج ىف عونا اب نيفلتمم نيريثك ىلع

 ىلع لادلا نإ : نولوقي مث . ماعلا ضرعلا وهف ىضرعلا امأو. الصف وه ءىش ىأ

 امإ و « عونلا وهو « وه ام باوجىف نوكي نأ امإ ددعلاب نيفلتخم نيريثك

 . ةصاخلا وهو « وه ءىثش ىأ باوج ىف

 مب « لصفلا ةعربط اهتافو « فاضملا ىنعملاب عونلا امتاف دق مهنم ةمسقلا هذهف

 سيلو « ةريثك عاونأ ىلع لمي ام لوصفلا نم اهبف لغد امثإ لب ؛ لصف وه

 حضتيس ام ىلع «كلذك لصف لك سيل ذإ ؛ لصفوه امب «لصفلا ةعيبطوه كلذ

 مه« ن « م « اعنيلوقم : نيلوقملا (؟) ىو« ذن « م « اعتالوقملاو : لوقملاو 10

 مك انهف : كانهف || م عألا : عال || م امصخأ : امبصخأ || اع نم ةطقاس : صخاالل (؟)

 ن ىلإ : نم || اع نم ةطقاس : ىلا (م) اعرخألا :رخآلا (1)

 ه نوكي نأ ل : امإو )١1١1( س نيريثكلا : نيريثك )١1(
 ى نم ةطقاس : كلذك )٠١( س نم ةاعقاس : لصف وه ... لصف (١.٠-1و)



 64 لخدملا  قطنملا

 سولف « هل اونطفي ملو هوعارب مل مهنأ ملعتو « هفرعتس ءىش ىعاري نأ الإ « كل

 اضيأو ٠ هاعار لوألا ملعملا نوكي نأ الإ مهللا «مل ارذع كلذ لمجن نأ اننكمي

 . عونلل الإ نوكيال ىذلا لصفلا نيب و ةصاخلا نيب ابف قرفي مل ةمسقلا هذهنإف

 ةصاخلاا اودروي ملف « هيلإ سايقلاب طسوتم عون ةصاخ ىه ىلا ةصاخلا اهتافو

 اعون الإ عونلا اودروي ملاك «ريخأ عونل ةصاخ ىه امب لب « عونلل ةصاخ ىه امب

 . اربخأ

 [رشع ىداحلا لصفلا |

 عونلا موسر بقعت ىف لصف (اي)
 ىنعملاب عونلا امأ : لوقتف عونلل ةروهشم ىه ىلا دودحلا لاح نآلا ققحتنلف

 نيريثك ىلع لوقملا : هنأب هودح ذإ «هدح اوفو دقف « سنحلا ىلإ هيف ةفاضإ ال ىذلا

 ؛ هناكراشال ماعلا ضرعلاو سنحلا نأل كلذو ؛ وه ام باوجىف ددعلاب نيفلتخم

 نيفلتخم ني ريثك ىلعال« عونلاب نيفلغ نيريثك ىلع لوقم امهْنم دحاو لك ذإ
 « ددعلاب نيفلتمم نيريثك ىلع لوقم : محلوق نم مهفي نأ بجي ذإ ؛ ددعلاب

 ىلع الوقم هنوك نكي مل « كلذ مهفت ل نإ كنأل ؛ طقف كلذ ىلع لوقم هنأ

 َّنإف ؛ عونلاب يفلت نيريثك لع الوقم هنوك نم امنام ددعلاب نيفلتخم ني ريثك

 نيفلتخع ني ريثك ىلع الوقم اضيأ نوكي دق عونلاب نيفلتخم نيريثك ىلع ّلوقملا
 «كلذكالإ لاقي ال امل وه امنإ مسالا اذهب صيصختلا نأ تدلع ا ذإف :قدفلا

 نيب و هنيب قرفيام اذهف ٠ هموهفم نم عونلاب نيفلتخم نيريثك ىلع لاقي ام جرخ
 ٠ ماعلا ضرعلاو سنحلا

 ن نم ةلطقاس : ةماخ (0) مه « ن ائيش ىعارت : .ىش ىعار )١(
 ى-ن»٠ ةطقاس : ىه || ه نم ةطقاس : ىلا || ه « ن « اع ققحنظ : ققحتظ (9)

 ن نم ةلضام : نيف (1) ١ م كراشي : هنكراني || م نم ةطفاس : كاذو )1١(
 م نم ةطقاس : اضيأ || ه نم ةطقاس : دق 15( س لمت : مهفت || ه هنأو : هنأ 4(

 هع | هدرا ةرخاط (4)



 الو ©« دريغب رخالاو هياذب اههدحأ ناينعم هل دحاولا ءىشلا نوكي نأ ليح. سل سيل هنأف

 نم هريف .هتاذب ىذلا ىنعملا هل ثيِح نم هنإ لاقي نأ الإ « هتاذ نيبو هنيب اقرف كلذ: نوكي

 . هريغب هل ىذلارخالا ىنعملا هل ثيح

 اذه قربتعي نأ نسحي امم اذه الو ؛ كولسلا اذه عضوملا اذه ىف اوكلسي مل مهو

 مهنكميال هناف « دوجولا ريغ ءىثب ةئباا نيفلتخما نيينعملا ىلع اولدي نأ مهنكمي الو ؛ عضوملا
 ' دوجولاب هيلع نولدي ىذلا ىنعملا ريغ وه ا.هدحأ ىف دوجولاب هيلع نولدي ىنعم اولصحي نأ
 قحلا لب ؛ هريغب رن آلا ىلإ و هتاذب جراخ نم امهدحأ ىلإ اوفيضيف اودوعي ىتحرخآلا ىف

 . نهذلا دنع لع موهذمب دوجولاو توبالا ىف كرتشت ءايثألا نأ وه

 ضرفلانع هركف_ةلازإنب هسفن طّلغي وهف هركني نمو ؟ يبين نكميال هسفنب نب اذهو
 نم ذخاو لك نإف ؛ ضيقتنلا فرط نع جرخي ال ءىشلا نأ ع (ىل اذه الولو ؛ هريغ ىلإ

 ىف دوجؤلا لب ؛ ادحاو افرط ةقيقحلاب نكي ملو « ةريثك ءابشأ نوكي ناك ضيقنلا فرط

 . موهفملا ىف دحاو ىنعم اهعيمح

 ؛قفتاأ مسالا عوقو ةرشعلا هذه لع دوجولا مسأ عوقو نكي ل(« كلزك ناك اذإو

 ةدحاو الاح تسيل ةريشعلا هذه ىف دوجولا لاح نإف ب ءىطاوتملا مسالا عوقو اضيأ سبلو

 دوجولاو ؛ ضرعلا لبق رهوحلا نأ ملعت تنأو . دعب اهضعبلو لبق اهمتعبل دوجولا لب

 . قحأب سيا امذعبلو ؛ قحأ اهم عبأ

 اهغعبل دوجوملاو « هريغب دوجوملا نم دوجولاب قحأ هتتاذب دوجوملا نأ ملعت تنأف

 دوجو نم مححأ ةيفيكلاو ةيكلاك « اهنم راقلا دوجو َنإَف ؛ فءضأ ابضعبلو « محأ

 مهنا || ع نم ةطقاس : مهنكمي ال... اولدي نأ (ه) || اس هريغل : هريغ (؟)
 هلاق:

 || اع اوفيضي مث ؛ عاوفيضي و : اوفيضيف || ن دوب : اودومي )70 || ى اولمجي : اولصحي )١( || ه اع

 ؛ اس « اد ناي هل نوكي : نيس نأ نكمي 6 || ى« ع توبنلاو دوجولا : دوجولاو توبا م(

 : دوحولا لب )١١( ||هانلوق ل :م || ع الولف : الولو )٠١( || م : نار نأ نك

 لاع(4١) || م دوجوملا مما : دويولا مما )+١( || مادحاو: دحاو(١١) ]| م دووملا ىلا

 || ىعنءمتنك :تأوء(6) || ى؛ اعادحاو : ةدحاو || س « بدوجوملا لاح : دوجولا

 :راقلا )١8( || ب دوجوملاب : دوجولا )١17( || ى« م امسخأ دوجولا : ابضعبل دودولا )16-١١(

 ٠ درارقلا ؛ ى« ن « مراوقلا



 5١ تالوقملا قطنملا

 ةدحاو ةجرد ىلع اعوقو اهبلع دوجولا عوقو سيلف ؟لعفني نأو نامزلاك « هل رارقتسا الام

 ولو . سنج ريغ نذإ وهف ؛ضحتا ؤطاوتلاب وه ىذلا اهعاونأ ىلع صانجألا عئابط عوقوك

 ؛ ءايشألا تايهام ىف لخآد ىتعم ىلع لاد ريغ هنإف ؛ اسنج اضيأ نكي مل اثطاوتم ناك

 تبمسنو ةيلكشلا هيلإ تبسنف ثلثملا ىنعم تروصت اذإ ام كلذلو . ا-4ل مزال ىعأ لب

 ثااملا مهفت نأ ليحتسي ىتح ؛ ثلثملا ىنعم ىف ةلخاد ةياكشلا تدجو ؛ دوجولا هيلإ

 نكمي ال ثلامللا ىنعم روصتت كف ؛ الكش كلذ لبق نوكي نأ بجو دقو الإ ثلثم هنأ

 تسلو . دوجوم هنأ روصتت نأ كلذ عم بجيالو ؛ الوأ لكش هنأ روصتت نأ الإ

 . لكش هنأ رودتت نأ جاتحن م دوجوم هنأ روصتن نأ ثلثملا ةيهام كروصت ىف جاتحن

 فيكو نهذلا ىفو اجراخ هب موقتي كلذلف ؛ هماوق ىف لخادو ثلثم هنأل ثلثلل لكشلاف

 ةيهام مهفن نأ كنكمي كلذلف ؛ ثلثملا ةيهام هب موقت ال سهأف دوجولا امأو ؛ ناك
 لوألا لكشلاف دوجولا نكمبوأ دوجوم هنأ كل نهربي ىتح هدوجو ىف كاش تنأو ثلثملا

 ةيلكشلا لثم ناك اف ؛ هتيلكش ىف كلذ لعفت نأ كلذل كنكمي الو . سديلقوأ باك نم

 ناك ولو . ةيهالل اموقم سيلف دوجولا لثم ناك امو ؛ ةيهالل ةموقملا ىناعملا نم وهف

 كلذلو ؛ جراخ نم ثلثلإ اقحال امأ ناكل ثلثملا اضيأ كنهذ ىف قرافي ال دوجولا

 ليحتس الو ؛ الكش ثلنملاوأ اثلثم ثاثملا لعج ىذلا ءىثلا ام بلطي نأ ليحتس

 . جراخ ىف وأ نهذلا ىف ادوجوم ثاثملا لمج ىذلا ءىثلا ام بلطي نأ

 سلو ٍةجراخ ملعب نوكي امو ؛ هتاذ نع ةجراخ يهلعب هل نوكي ال ءىشلل ىناذلاف

 (ةيهأملا نع ةجراخ ةلعب سيل هلوصح ام ىضرعلانم نوكي دق ناك نإ و ؛ايتاذ اموقم

 )١( نا نم ةطفام : اضيأ (؟) || نعوقو : اعوقو || م « علمفي : لعفني ||
 اع نم ةطقاس : ىنعم ىلع لاد || حم لخاد ريغ ىنعم ىلع لاد : لخاد ىنعم لع لاد ريغ ||

 ) 4ىءه(2 عمأوه لب : صألب( || )١( ...الوألكش (7) ([|اعنم ةطتاس : كلذ

 م نم ةطقام : ىف (8) ||م ؟؛ دتسيل : تسل || ع نم ةطقاس : هنأ روصتت ||
 دوحبوم || م كروصتي ؛ ه روصت : كروصت ٠0.. ع نم ةطقاس : رودصتلا نأ ||

 ).( سافئيك : فيو || اصف :ىففم 1| ن كلذلو : كلذف || )١١( كلذل :

 ن © م ء اس « د نم ةطقاس : كلذ لعفت نأ || م كلذك ؛ ىع «© ص « ب نم ةطفاس ||

 ىلمجي : لمج (١١و6٠) || - اعىهن : رهف (١م)|| مام : اف || )١07( اع نم ةطقام : هل ||

 . هم هلوصح سيل : سيل هلوهح )١4( || ع نم ةطقاس : نع ةجراخ .٠.. هتاذ (! مو )
0 
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 نمضن نأ الإ « قرف صخشلا نيبو هنيب نوكي الو « قرف ضرعلاو ةصاخللاو

 ٠ قرف ساا لصف نيبو هنيب نوكي ال هنإف اضيأو ؛ ةفصلا هذه ّلك هنأ

 ؛ وه ام باوج ىف نيلوقم نييلك صخأ وه عونلا نإ : لاقو دح ىذلاو

 صخألا ىلكلا هنإ : لاقي نأب هنسح مب امنإو ؛ عونلا ديدحت نسحأ دقف

 عضاوملاو لوصألاب ثيردت اذإ كلذ معت ؛ وهام باوج ىف لوقم نيياك نم

 نأ حلصي الو « اسنج نوكي ام هنم سنحلا : نآلا لوقنف . دودحمل ةررقملا

 حلصي, ام هنمو ؛ هنم ,عأ سنج هقوف نوكي ال ذإ ؛ اعون رخخآ رابتعاب بلقني

 عونلا كلذكو . هنم ,عأ سنج هقوف .نوكي ذإ رخآ رابتعاب اعون نوكي نأ

 صخأ عون هتحن نوكي ال ذإ ؛ اسنج بلقنب نأ حلصي الو اعون نوكي ام هنم

 صخأ عون هتحن نوكي ال ذإ ؛رخآ رابتعاب اسنج بلقني نأ حلصي ام هنمو ؛ هنم

 سنجو « ةنبلأ عونب سيل لاع سنج : اثالث بتاع سنجل بترتف . هنم

 هتحن سيل ساجو عون وه لفاس ساجو « سانجأ هتحتو سنجو عون وه طسوتم

 سيلف « ةتبلأ عون هتح سيل لفاس عون :عونلا باب ىف نوكي كلذكو . سنج

 عونو « ةتبلأ عونب سيل ىذلا سانجألا ساج تحت لاع عونو « ةتبلأ سنحي

 ةلوقم نم وه اذمل روهشملا لاثملاو عون هسجو سنجو عون وه طسوتم

 مسحلا تحنو « منحلا هتحتو « هقوف سنج ال سنج ىهوحلا ّنإف ؛هوحلا

 ناويحلا ناويحلا تحتو ؛ ناوي سفنلا ىذ مسحلا تحتو ؛ سفنلا وذ مسحلا

 ورم و ديزف «ورمجو ديز ناسنإلا تحنو «ناسنإلا قطانلا ناويه تحتو « قطانلا

 عددخ : دح (8) هم ةطقام : قرف ...اضيأو|| ن نم ةطقام : اضيأو (؟)

 : نآلا || اع ةدودحنلا : دودهلل || د ةدردحملا ل : ةررقملا (5) اعنأ : نأ( 4 )

 اع وهام : سنج || م نم ةطقاس : ال (07) ىعيه(« تن ءيمءع اع ءعنإدل

 سنم ةطقاس : هنم صخأ ... هنمو 00( م نم ةطقاس : هنم معأ ... هنمو (م-0)

 ؟ ع بريف : براق 0051( ى « ه شم اهو اع هنود : هحن ||ه © ن نم ةطقاس : ال ||

 ىدع هنوكي ل ؟ م( د ثالث : انثالث || ىايتارم : بتارم || ما« د تبيترتق

 اع نم ةطقاس : وهأ||م لازم : لاخلا )2( عاهتحما : حنو )0

 ٠ م نم ةطقاس : هولا نإف 05(



 و لخدملا  قطنملا

 ؛ سنج هقوف سيل ذإ « سانجألا سنج وه ىهوأباو . صاخشألا ىه امهملاكشأو

 ؛ةطسوتمعاونأوس انجأ امهميب اموب عون هتحن سبل ذإ«عاونألاعون وهناسنإلاو

 مسحلا نإف ؛ عاونأ اهقوف ام ىلإ سايقلاب و «سانجأ اهتحن ام ىلإ سايقلاب اهنإف

 ؛ ىلا سنجو مسحلا عون سفتلاوذ مسملباو< سفنلا ىذ مسجل سنجو هوما عون
 قطانلا ىلا سنجو سفنلا ىذ مسملا عون ىملاو « ىحلاو تابنلا معي هنأل
 ؛ناسنإلا سنجو ىحلا عون قطانلا ىماو« ناسنإلاو مجعلا تاناورلا معب هنأل

 سهوملاو « لفاسلا سنخلا وه قطانلا ىلا نوكيف ؛ كلملاو ناسنإلا معي هنأل

 وه مسا نوكي و « ظسوتملا سنحلا وه هيلي امو مسحلاو « ىلاعلا سنحلا وه

 سفنلا وذ مسا نوكي و « لفاسلا عونلا وه ناسنإلا نوكيو « ىلاعلا عونلا

 سانجألا سنج هتحت ام ىنإ سايقلاب ىهوهلا نوكي و « طسوتملا عونلا هيلي امو

 نوكي و « عونب سيل اسنج نوكي هقوف ام ىلإ ساقيال هنأب و « ىلاعلا سنحلاو
 هسايقب امأو « لفاسلا عونلاو عاونألا عون هقوف ام ىلإ سايقلاب ناسنإلا
 سايق : نيهجو ىلع هتحن ام ىلإ هسايقو « سنحجب سيل عون هنأ وهف هتحن ام ىلإ

 رابتعاب هتحت ام ىلإ سايقو « مولعملا لما اهيلع لونم وه ثيح نم هتحت ام ىلإ
 ريغ ةيعونلا ىنعم هديفي لملا ثيح نم هتحت ام ىلإ هسايقو . عاونأب تسيب اهنأ
 رابتعالاب هسايق امأو . هوركذ امم ىناثلا ىنعملا وهو « سنحلا ىلإ ةفاضملا
 « سنجي سيل عونو « عاونألا عون وهف : سنجب سبل عون هنأ هديفيف رخآلا
 - تمزالت تإو - ةئالثلا هذه تاموهفمو ؛ روكذملا ىنمملاب عونو

 || م ء اعمملا : محل (*) س سنملا : مهلا (؟) ع نم ةطقاس : ود 10(

 | اع نم ةطقاس : ىمحلاو (ه) ىءعءهع6 ع ىحنل : ىلا || ع مسجل عون : محلا عون

 : ناسإلا || عوه ل : قطانلا )١( اع ىلا ل : ىف || م ىلا سنج : ىمحل سنجو

 م(« م ع« ع هل سايق ؛ نسايق : ساق. )١١( اعنم ةطتاس : وه (م) هناسإلل
 اوىذ : امأوهوذ )١5( م هسايق : سايق 0م د عونلا : لفاسلا عونلا 0(

 . د نم ةطقاس : ساجي سيل عونو )١07( مامأف : امأو || ن امأو هركذ ؛ ه « اعءام

١6 
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 هلمجن نأ امإو ؛ ارهوج نامزلا لمجتنأ امإ ةثالالاو « ةثالالا هذه ريغ بهذمال ذإو

 دح نإ : اولاقو ءالؤه جتحا كلذكو . هب دتعي ال لوقلا اذهف ؛ ضرعلا ٌدحب دحيأ ثيحب
 الف « نوريثك هيف كرتشيو : دحاو ىنعم قوسلا ىف نوكلا نإف ؛ نيألا لوانتيال ضرعلا

 . ةلملا الإ هب ثخصو امل الإ و « ةلملا الو ؛ هل طوضوم مهم دحاو لك نوكي نأ حلصي
 : عيمجل ادحاو ناك نإو « قوسلا نإف ؛ هسفن باوحلا اذه وه كلذ نع باوحلا نكن

 لكل نإف « ماعلا ناكملا ليبق نم وه لب « هيف ةكرشلا عنتمتف قيةحلا ناكملا سيل هنأل
 . رهوحلا ةلوقم نم قوسلا لب ؛ نبأ قوسلا سيل ذإ ؛ رخآلا نود هصخ هيف انوك دحاو

 ةدع هيف اولمجي نأ مهنكمي مل ضرعلا ةلوقم نم وه ىذلا ناكملا ناكلل اولثم نإ مهنأ ىلع
 قوسلاىف نيذلا نم لكلو ؟ قوسلا ىلإ ةبسنلا وهف « ديالو ناك نإ « نيألا امإ . ءايشأ
 ددعلاب دحاولاب انهه انرابتعاو ؛ دد.لاب هفلاخنو عونلاب ىرخألا ةبسنلا قفاوت هن ةبسن

 . عونلاب دحاولا نود

 « ءىث ىف ادوجوم سيلف « نيعوضوم ىف الإ دجوي سيل فاضملا نإ : اضيأ اولاق

 (نيعوضوم ىف وه ذإ « عوضوم ىف ال ىنعم حلستلا نإ : اضيأ اولاقو . نيئيش ىف نكلو

 الوأ امأ . هيف اونمت ام ىلع سيلف فاضملا اءأ : لوقتف ؛ سباللاو حالسلا هعوضوم نأل
 منمي ال ناك اذإو ؛ امهنم دحاو لك ىف هنوك عنمي ال دق نيثيش ىف ءىثشلا نوك نأالف

 : لقي مل هنإف ؛ ءىش ىف هنوك اعفار نيئيش ىف هنوك سيلف « امهنم دحاو لك ىف هنوك

 نوكو ؛ دحاو نبال ابأ هنوك عنمي ال نينبال ابأ بألا نوك نأ اك ؛ طقف دحاو ءىث ىف

 نوكيدق ءايشألا ضعب ىف من . دحاو لك ىلع الوقم هنوك عنمي ال ءايثأ لع الوقم ناويملا
 نوكي ال كلانهف ةرثكلا كلت عم دحاوأ| ىف نوكي نأ عنتمي ثيح ةرثكلا ىف دوجولا

 . دحاو ءىث ىف ًادوجوم ءايشأ ىف دوجوملا

 :همه || ع اذه : كلذ (ه) || ب ثالثلا هذه : ةثالثلا هذه || اس بهاذم : بهذم (1)

 ف || اس نم ةطقاس : هصخم (0) || ىهنأ الإ : هنأل (5) || اع نإ :نإو || ن « ب هنيع

 || ه نم ةطقاس : ناككملا || ه « اع نم ةطقاس ؛ ىع؟ ع ناكملاب : ناكل (5) || ن © م نم ةطقاس

 : عونلا .٠.. هفلاو )-١١( || ى « اع ىذلا : نذلا || ع دحاو + : لكلر 0(

 ؛«درأ : ذإ || س6 ب لب : نكلو )١0( || ىوهامإ إل :اهه )٠١( ]|| اس نم ةطئاس

 : لك )١8( || هد« اع هنوكل اضار : هنوك امنار )١١( [||ىلوقتو:لرقق ):١( || ن « م

 ٠ اه نم : عم [| ص نم ةطفاس : ةريكلا ىف || ه دوجوملا : دوجولا )١5( || ءأ ص نم ةطفاس



 6 تالوقملا  قطنملا

 لكلا نوك نيبو ءىش ىف دوجوم هنأ ةهج نم عوضوم ىف دوجوملا نبب قرفلاو

 دوجوملا امأو . ةتبلا اهنم دحاو ءىثش ىف نوكي الو ءايشأ ىف نوكي لكلا نأ ءازحألا ىف

 عوضوم و كلذ عمنوكي هنكلو ؛ تاعوضوم ىف ادوجوم نوكي نأ دعبي سيلف عوضوم ىف

 ةفاضإ دوجو رمأ نم « هياإ اوبهذ ام ناك نإ اذهف . نيلاحلا نس عنامت الو ؟ اهنم عوضرم

 فشدكتيسف قحلا امأو . احرص ابهذم « ددعلاب نيزثانيفياضتم نبب ةكرتشم ددعلاب ةدحاو

 . فاضملا ىف اهيف ٍلكتن عضاوم ىف هتيفيك نيبنسو « كلذ فالخ نع

 حالسلا دنع سبالب ةلاحو ةبسن حلستلا نأ هنع باوهلاف هيف هب اوقلعت امو حلستلا امأو

 ىلإ ةبسنلاب ناك نإو ؛ هل فصو ره حلست, حلستم هنإ لاقيف « حلستملا اب فصوي

 . ريغلا كلذ ىف نوكي نأ بحي سيلف « ريغلا ىلإ ةبسنلاب ناك نإو « حلستااف . هريغ

 نأىف تانايدهلا هذه لثمل ةنرءم الف . ءىثلا ىلإ ةبسنلا نيب و ءىثلا ىف دوجولا نيب قرفف

 . سنحجم سيل ضرعلا نأ وه قحلا ناك نإو «سنحجي سيل ضرعلا نإ لاقي

 عيابط ىلعو داوسلاو ضايبلا ةعيبط ىلع لدي ال ضرعلا نأ وهورخآ ائيش اوااق مهنكل

 ؛ ةبسنلا ءذه ىذتقت هتاذ نأ ىللعو هيف ره ام ىلإ ةبسن هل نأ ىلع لب ؛ ضارءألارئاس

 . ةبسنلا نم اهتايهام قحلي ام ال « اهسفنأ ىف اهتيهامو ءايشألا ةعيبط ىلع لدب سنحلاو
 دوجوم ءىثلا نأ لع.لدت نأ امإ ةيضرعلا ةظفل نأ كلذ ىلع ليلدلاو . ديدس لوق ادهو

 نم هل دب ال ثيحم هتاذ ىف هنأ ىلع لدت وأ ؛ ةبسنلا هذه ىلع هتلالد نوكتف « عوضوم ىف
 ضارعألا رثكأ ىلإ ىنعملا اذه ةبسن نأل كلذو ؛ ىضرء ىنعم اضيرأ اذهف ؛ عوضوم

 .ةموهفم ةكردم لثقت اهتاهام نأل « اهتايهامل موقم ريغ سمأ عضولاو ةيككلاو ةيفيكلا لثم

 :خوطضوم عوضوم (1) || هالف : سيف (؟) || م« ع« اس نم ةطقاس : دحاو (؟)

 : هلإ || بلان : لاقيف (م) || ىدهيف : هع (7) 1| س لع: نع ||)١( مافي : احيمص
 |! مكدنيبمأ :نيبر(١٠) || م اس « دحلقلاو : حلتلا) (5)|| عحلتلاف : حش. || سره +

 || عرخأ ءايشأ: رخآ ليش )*١( 1| م انهلسو انضرفنإ ىأ ريدقتلاوضرفلا لييسلع ىأ ل- : سنجب )1١(
 || اع هلآ ؛ عدل هلآ : ل نأ (١؟) || د نم ةطقاس : ةبن هل ... رخآ ( )1١ "١8

 || ى نوكت فيكف : نوكف )١1( || د اتيحام : اهتايهام || د نم ةطقاس : ابستأىف )١4(
 . ى(يميدمأةش:ىمأ )١8( || ىاذهل هيس : اذه ةبس (10)
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 نأب الإ كلذكن وكي ال لقعلا ىف, كلذكو ؟ هيلإ ًاراشم هلعجي ىمأ ةنراقمب الإ هيلإ

 ىتح اماع نوكي نأ جراخلا نم هل ضرعي ال مث « هصصخي. ىنعم لقعلا هب قدي

 ةجراحلاا نايعألا ىف هل ضرع دقو « ناويح ىه ةقيةحلاب ةذحاو تاذ نوكي

 ةرودصلا هذهل ضرعي دقف نهذلا ىف امأو ( ني ريثك ىف ًادوجوم هنيعب وه ناك ْنَأ

 دحاولا كلذ نوكيف « ةريثكر ومأ ىلإ بسن اهل لعجت أ ةلوقعملا ةيناويملا
 - اهنم دحاو دحاو ىلع لقعلا هلمي نأب هيف لك اشنتت ةّدع ىلإ ةبسنلا حبححص هنيعب
 ضرعي ىذلا مومعلا وه ضراعلا اذه نوكيف  ىرخأ ةعانصلف كلذ فيك انأف

 لكش نم هل ضرعي ضراعل الئم بشالاك مو.علا اذهن اولا نوكيف «ةيناويهل

 «ىعم ضيبألاو « ىنعم هسفن ىف بوثلا نوكيف « ضيسألا بوثئلاكو « هريغ وأ

 «ىنعملقعلا ف وه ناوبحلا كلذك ؛ امهنم امكرمرخآ ىنعم كانه نوكيف :نايكرتن و

 سنها ىنعم نومسيف . ىنعم ىِْج ناويح هنأو « ىنعم سنج وأ ماع هنأو
 ءوه امباوج ىف عونلاب نيفلع ني ريثك ىلع لوقملا هنأ هموهفمو«ايقط:م اسنج

 هل هسفن ىف ضيبألا نأ لثم« كلذ ريغ وأ ناويح وه ءىش ىلإ راش نأ ريغ نم

 لقع كلذ هعم لقع اذإف «بشخ هنأو بوث هنأ لقعي نأ هعم جاتحي ال لوقعم

 د[ ناسا | اق: 6 لوما نينا ق دكجا ولا كاك رو نش اراد شفعلا نق

 . اذه وه ىطنملا سنحلاف . دحاو هنأ هقحلي هلوةعم نع جراخ.سأ وهف ةرجيش

 هنم لوقعلل لعجي نأ حلصي, ىذلا« ناو وه امب ناويحلا ووف ىعيبطلا امأو

 «ةيسنحلاهل لقعت نأ حّلَص ءالوقعم نهذلا ىف لصح اذإ هنإف «ةيسن# ىتلا ةبدنلا

 « ناسنإ نم روصتلل الو « اذه دي ز نم ارْوَصَتم ضرفي (ىل حلصي الو

 اعروصلا : ةروصلا ( 4 ) ه ضرعي : ضرع || ىدق : دقو (*)
 ىامأو : امأف (7) م ةبسن : بسن || ه ةلوقملا : ةلوقعملا (ه)

 ىلإ انه نم : ضيبأألا بوثلاكو )١( اد ضراعلا لثم : ضراعل الام 6(

 وه ل : ناويح )١١( اعالثم : كانه )٠١( ىف مرخ 7١ ةحفص

 || ن « دىلإ ل : همم )١4( م ناويح هنأ وأ « ىنعم سنج وأ ماع هنأو ىنعم لقعلا ىف
 : ةرجش (15) ع كلذلو : كلذكو (16) "ع هعم ىلةعي نأ : ىلةعب نأ هعم
 : ةيسنحلا (1م) ه لوقأل : لوقعلل )١1( ه6 ن « ©« م 6 اع(٠ ع « د ةرضصس

 مه« ن ناسإلا : ناسإ || سروصتملا : روصتل (1و9) ه ةيقطملا ل



 ةيناسنإلا ةعيبط ضراعلا اذهب قرافت نايعألا ىف ةدوجوملا ةيناويحلا ةعيبطنوكتف

 ىه ىلا ؛ةفصلا هذه مومع هقحلي نأ حلص روصُت اذإ ثيحب وه ْدإءديز ةعيبطو
 نونمي «ىعيبطلا سنها : لوقف . لاحب ال حولصلا الإ اجراخ هل سيلو ؛ ةيسنملا
 تايعيبطلا ف وه سيلو « اسنج نهذلا ىف ريصي نأ حلصي ىذلا ىعيبطلا ءىثلا هب

 دعب الف «ىنعملا اذهب ةيعيبطلا رومألا نم هريغ دوجولا ىف فلاخي هنألو ؛ سنحجي
 ضرمي ىذلا عوشلا مسا نم مسالا كلذ لعجي نأو « ماب ىنعملا اذهل صصخي نأ
 سذج نم لوقعملا وهف «لقعلا ىف ىسنحلا ناويحلا امأو .ةيسنحلا وهو لاحب هل

 ىه « لقعلا ىف ةررقم ىه ثيح نف « ةدرجلا ةلوقعملا ةسنجلا امأو ؛ ىعيبط

 « قطنملا هنع ثحي ءارشألا نم ئذ اهنإ ثيح نم نكلو « لوقعم سنج اضيأ

 «لقعلا ىف الإ دوجو ّيطنم وه ىذلا اذهل نكي مل ْنِإ و و سيلو؛ قطنم سنج وهف
 كلذو ؟ قطنم هنأ نم موهفملا وه ىلقع هنأ نم موهفملا نوكي ْنَأ بحي
 َّنَأ كلذو ؛ قطنم هنأ نم موهفملا ريغ وه « قع هنأ نم مهي ىذلا ىنعملا َّنأ
 قطنم هنأ نم مهفي ىذلا ىنعلا نراقمو مزال ل قع هنأ نم مهفي ىذلا موهفملا ىنعملا

 : نائيش هتحت قطنملا سنحلاف .امهيرابتعا فالتخا كل ناب دق ذإءوه وه سيل
 ؟ ال ضرعي ىلا هتاعوضوم عاونأ رخآلاو ؛ ساج وه ثيح نم هعاونأ امههدحأ

 ىطعي ووف « لفاس سنجو لاع سنج نم معأ قلطملا ساما ن“الف «هعاونأ امأ
 امهم دحاو لكل لاقي ذب همساو هذح ةررقتملا سانجألا نمهتحت امم دياز لك

 < مث
 ل

 ؟ هدح الو همها امطعي الف هتاعوضوم عاونأ امأو ؛ سنحلاا دحب دحي و « سنج هنإ

 د اذهل:اذهب |!ه « د ناويحلا : ةيناويحلا || ع ةيناويحلاب هتعيبط : ةيناويحلا ةعيبط )١(
 ؛'م ملاحي لس : كاحب (؟) ه وه : ىه || ن نم ةطقاس : ديز ةعيبطو ( ؟)
 وه سبل ايقطنم اسنج نهذلا ىف ريصي نأ حلصي ام وهو ايعيط اسنج ىمسي ىذلا ىثلا ىأ +
 انج نوكيف صاخشأ ىف دجوت تايعيبطلا ىف ةدوجوم ةدحاو اناذ وه سنجب ىأ سنجب تايعيبطلا ىف
 س نم ةطقاس :ريصي نأ (4) اع نهذلا ىف الإ احل دوحجو ال لب احل

 عانم ةطقاس : بجي )١١( ه وه : ىه || ع ةعيبط : ىعيط (4)

 ه « ن « د نم ةطقاس : ىلع ...ريغ وه ()م-10) عذأل : نأ 0,0
 نم || عقرافمو : نراقمو || م نم ةطقاس : مهفي ىذلا || اع نم ةطقاس : موهفملا 09(

 || اع نم ةطقاس : عاوفأ 6( عرنم ةطقاس : كل )١4( ع قطنم هنأ : قطنم هنأ
 . 0 سن هةيعال : ةمأ (14) م وهو : وهف 005( ع ىذلا : ىلا

 ى/ لخغدملا  قطنملا
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 هئيهام نوك سفن وه ؛ دحاو فرط ةبسن وه ىذلا ؛ ناكم ىف هنوك سيل كلذك

 « نيؤرطلل ةلماش ةبسنلا ريصت ثبح نم كلذل عوضوم وه لب ؟ هريغ ىلإ سايقلاب ةلوقم
 انهه امأو ؛ حاضتالا ةقيقح فاضملا باب ىف كل حضتي امإ اذهو . ىوحناو ىواحل

 . لصح ريغ هيبنتلاك ءىث وهف

 اذهب ىنعي نوكي نأ هبشيف « ائيش ةيفيكلا نم ذخأت ىلا فارطألاو : لئاقلا لوق امأو
 نوكي و «لاعفنالاو لعفلا هيلإ قوس ىذلا ىمألا ىه ةيفيكلا نوكتف «لعفني و لعفي ةلوقم

 نيذه عم ىنعي نوكي نأ اضيأ هبشو . امهيلإ لعفنملاو لعافلا نيتللا نيتبسنلا نافرطلا

 . لكشلا مزلي وأ لكشلا همزلي عضولا نأ ببسي كلذو « اضيأ عضولا

 عضوملا اذهىف لدنال فارطألا ةظفل نإف ؛ ادج شوشتم مالكلا اذه نأ عت تنأو

 ؛هيف اتطاوتم ىنعم هتحن دحنال هباشتم ظفل وه ائيش ةيفيكلا نم ذخألاو . ىلصحم ىنعم لع

 ةيبسنلا ىباعملا لاوحأ لضفأ نم نإف ؛ ايش ليخم ناك نإ و ؛ كيكشتلاب لدي اضبأ الو

 ابيف دجوي املقف « كيكشنلا ليبس ىلع نوكي نأ مسا اهيلد عقو اذإ « عونلا ىف قفتنال ىلا

 الو « لصحم موهفم هل سيل ذخألا ذإ ؛ عضوملا اذه لثم ىف اصوصخو « فرص ؤطاوت

 . فارطألا

 تناك « ام ةبسن ةيفيكلا ىلإ (ملىتلا رومألاو : لاقف ظفالا اذه حلصأ الئاق نأ ولو

 تايكلاو رهاو4لا نوكتف ؛ تايفيكلا ىلإ ةبسن ال ضرع تايكو رهاوج رومألا هذه

 ةلوقملا كلت ىف املوخد نوكيف امل ضرمي ضراع ببسب امهتلوقم ريغ ةلوقم ىف نالخدت
 . ةلوقملا نم عون وه الو هل اسنج ةلوقملا تسيلف ضرعلاب ةلوقم ىف لخدامو . ضرعلاب

 ءايشألا لوخد نع ثحب امنإو ؛ ضانجأ اهنأ لع عضوملا اذه ىف تالوقملا ذخأي امنإو

 ةلوقم عاونأ ضعب لخدت نأ عنمي الف كلذ ريغ ليبس ىلع امأو ؛ امل عاونأ اهنأ ىلع اهيف

© 
 م ىوحللو : ىو لاو 6 || ع هتبن : ةبن || ىأء ه « ع « م ءىثلا نرك : هنرك

)١( 

 ||ىءاعءره:ى(5) || ىءو لص هلا ريغلا : لصحم ريغ )0 || د نم ةطقاس ؛ىعه « اع« ع

 نوكي نأ || ناهلإ : امهيلا ]| اس نم ةطقاس : نيدللا || ى « اع ناتللا ناتبسنلا : نينللا نيتبسنلا ()

 || ى؟م 6ع «سدحالإو ؛ دذخآلاو : ذخألاو )٠١( | ن ىتمي نأ « س نم ةطفاس : ىنعب

 : املا || ه تضرع : ضرع (19) || ه ةبسنلا : ةيسنلا || ى نم ةطقاس : ائيش ليخي ناك نإو(11)

 ٠ اص نم ةطقاس : ةلونملا || ع نم ةطفاس : ضرعلاب ... . لخدامو (14) || ب اه
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 ىلإ ناكنإ ءرخخآ ئث وأ ةيكلاو رهرملا ةبسن ىنعو اذه نعي مل نإف . ىرخأ ةلوقم ىف
 . ةيكلا نم صيصختلا اذهب ىلوأ ةيفيكلا تسيلف « ةيكلاو رهوحلا تاذ ىلإ ال ةيفيكلا
 ؟ ةلوقم اضيأ تايكلا ىلإ ةبسنلل لمجن سيل ملو : لوقيف بلاطي نأ بلاطمل نأ لد

 ؛ ىهانتال لب تالوقملا ضعاضتتف « ةلوقم ةلوقم لك ىلإ ةبسنلا لعجن نأ ذئنيح مزلرو

 . ةبسل « ةبسل ىه ىلا « ةلوقما ىلإ ضرفي نأ نكمي دق هنإف

 .ةنوخسلاريغ نخستااس بلف ؛ريغال ةيفيكلا ىه لاعفنالا نإ : اولاق نيرحآآ اموق نإو

 نآ لك ىف هل نخسنملا ناك نإف « ةنوخسلا ىلإ كولس وه نخسنلا نإف ؛ لطاب هولاق امو
 . ةبولطم ةنوخس ىلإ سايقلاب وه امنإ هنخست لب « ةنوخسلا كلت هنخست سيلف « ةنوخس

 «ةنو>سلا وه نخسنلا ناك ولو . ةراق ةئيه ةنوخسلاو ةراق ريغ ةئيه نذستلا نإف ةلملابو

 (بلاط بلاطلا ناكف ؛ ةيفيك ةيفيكلا بلط ناكف  ةيفيكلا وه قلطملا فيكتلا ناكل

 ناك نإف . ىعيبطلا لمعلا ىف كل حضتيسو ؛ دساف لطاب اذه لك: هل دوجوم وه انا

 ىرحلابف ؛ لعفلا وه فييكتلاو . ةيفيك ضييكتلا نوكي ال نأ ىرحلابف «ةيفيك سيل ضيكتلا
 لك ناكو نحسن, نخسيام لك ناكل ةنوخم نيخسنلا ناكولو . ةيفيك لمفلا نوكيرال نأ
 نم ملعت اك« هنإف ؛ قشعلاب كلذ ربتعاو . بجاو ريغ اذه نأ معتسو . كرت كرح ام

 . ةكرح هيف تسيلو كرحب « هممأ

 معتسو . ةكرح اوه دحاو سنج ىف ناعمتجن لعفني نأو لعفي نأ ةلوقمنإ: موق لاق دقو

 ىهلعفني نأ : اولاقولو . لعفب تسيل اهنأولعافلا اهب, فوصومريغ ةكرحلانأةيعيبطلا مولعلا ىف
 . مهبل |ىغصي, نأ نم برقأ ناكل «كي رحن وأ كي رحتلا ةلمح ىه لعفي نأو « ةكرحوأ ةكرحلا ةلمج

 ؟ ع بلاطلا : بلاطمل (©) || عتاذال :تاذ ىلا ال(0) || ى ةيفيكلا تاذ ىلإ : ةيفيكلا ىلإ مم-1)

 ( ه)ى ءه اهتإ ل- : لب || م«د ةلوقم : ةلوقم ةلوقم ( 4 ) || ع تايفيكلا : تايككلا || ىدبلاطل
 سيلو : نختلا سيظ (1) || ى نم ةطقاس : ةبسن ةبسن .٠.. هاف || ع هنإو لب : هناف
 || د نخسقلا ىلإ : ةنوخلا ىلإ || ىاولات : هولات(7) ||دةينوخلا : ةنوخلا |١ ب نيخسلا
 كرحي )١14( م6 عناكلو : ناكر (16) || » لكو : لك(١1) || ىكلتك ىمألا سيلو + : لب (4)
 || اس نم ةطقام : همأ نم ( ):١ - ١١ || اس نم ةطقاس ؛ اع كرحي كرح : كرحم

 :وه || ىءه 2ع ىلوقم : ةلوقم || نءد لاقو : لاق دقو )1١( || ه سيل : تسيل )6(

 : لمفي نأو )١8( ||هوه لعفني : ىه لمفي 0|[ ىلمفي نأ : لم [|١ )١7( اس رهد
 نأ نم برقأ || ى « ع نم لعفي ؛ هوه لمفي : ىه لعفي || ه لعفي نأ وأ ؛ د لعفي نإف

 . هم« ّج هِلإ : معلا || اع مهب وأ : مملإ ىنصي
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 عبارلا لصفلا

 ( د ) لصف
 سنهلبا مومع ةرماعلا نم ءىثل ةماع امإ اهنأ تمهوأ رومأ ركذ ىف

 كلذ ىف لوقلا مهو ةرشعلا نع ةجراخ وأ

 ابنم نأو « اهمف لخدت ال ةرشعلا هذه جراخ دجوت اهنأ ىعدب ٍرومأ ىف كوك انههو

 ؛ ام وب نيألاو مكلاو فيكلا لوانتت اهنإف ةكرحلا لثم : اهنم ةدع نم ,عأ ىه ارومأ
 هجوب أدبم ىه ىلا ؛ ةطقنلاو ؛ ددعلا أدبم ىه ىلا « ةدحولاك : اهل ةئيابم رومأ اهنمو

 هبشأ امو« لهجلاو ىمعااك: مادعألا لثم اضيأو؛ ةروصلاو ىلويم لا لثم اضيأو ؟ ريداقلل

 . ءاشملاو ءادقلاو « بونملاو لامشلاك ةيئزحب ةلثمأ بابلا اذهل دروإ نم مهنمو كلذ

 منإو ؛ اسنج تداز اف « لعفني نأ ةلوقم ىه تناك نإ «ابنإف ةكرحلا امأ : لوقتف

 اهفانصأ ىلع ةلوقم نوكت نأ بجي لب « اسنج نوكت نأ بجيال اهنإف « لمعفني ةلوقم نكت

 «لعفني نأ ةلوقم سفن ىه ةكرحلا لمجن نأ نم مناملا وه كلذ نوكي نأو « كيكشتلاب

 . ةكرحلا اهنيعب ىه لعفني ةلوقف ؛ ليبقلا اذه نم عنام كانه نكي مل نإ الإ و ؛ عنتما نإ

 . هعضوم ىف هيلع مالكلا دريسو

 درون مث ؛ ايلك الوق اهيف لوقتف ىرخألا هذه امأف .ةكرحلا ىمأ ىف هب ىضقي ام اذهف
 .لخدتال ءايشأ دوج و لك سيل هنإ : لوقتف قحلا اببف لوقت مث ؛ روهشملاىف اهيف لاقي ام

 لخدتال ءايشأ نوكت نأوهو اهنم دحاو وحن لب «رشع تالوقملا نأ ىف اراض تالوقملا ىف

 بحي سيل ذإو . اهتحن عاونأ ىه ىرخإ سانجإ املو رشعلا تالوقملا ىدحإ ىف

 || ى« هامإو : رأ )( || اس نم ةطقاس : امإ ||ىءه(« معد سالااد : تمهرأ (؟)

 : اتمةدع(1) ||اس روم أاهنس ؟ عارومأ نأ : ارومأ اهتم نأ( ه) | !اس اهتحت : اهيف (ه) || ع حراخ : ةجراخ
 ةدراو) ب لثف : لثم () || ىام ل :هجوب (7) || م نم ةطقاس :ففيكلا || ام هذه

 « اسنأ + : ةلوقم(١١) || ىنإ امأو : نإو || ع لمفني : لمفني نأ )٠١( 1| ( نيترملا كلذ

 || س نم ةطقاس : ىه 5( || ه ال نأ بجيب ع نأ بجي : نأ بجي ال 001( || ىيوه«ن

 || ه © بةرشع : رشع 60 || ه ىضشتقإ : ىضقي 6( || ع « سنم ةطفاس : نإ الام )١6(

 ٠ ع نم ةطقاص : ىرخأ (14)



 3 تالوقملا - قطنملا

 نوكُت ىتحادوجوم هريغرخ آو ه دحلا ف كراشم ةدوجوم ٍتاذ لكل نوكي نأرظنلائداب ىف
 .لعفلاب نيريثك ىلع لوقم عون ءىش لكل نوكي نأ بحي سيلف «ةدوج وم تاذلا كلت

 كلذ عم نوكي نأ بحي ل « ددعلاب نيريثك لع لوقم عون ءىشل لكل اضيأ ناك ولو
 روم | نوكت نأ عنتمي الف« سنج كانه نوكي ىتح .ةكرتشم ةيهام ىندكراشم رخخآ عون عونلا

 اهل سايق الو « اهتمام ىلإ سايقلاب عاونأ ىه امتإ عاونأو «اهعون قال كراشم ال ةدرفم
 سيلف اذه عنمب ال لوألالقعلاناك ذإو .اهقوف ىانجأ عارنأ ىه نوكت ىت اهقوف امىلإ

 عاونأ ال ةدرفم صاخشأ تناك نإف « كلذك سيل ذإو ..هسفنب ةلاحتسالا رهاظ اليحتسم

 ءىش نكي مل « امل سانجأ ال عاونأو « روكذملا طرشلا لم سانجأ الو « ةتبلا امل
 ؛ ةرشعلا ءذه ىه تالوقملا نأ نم ليق ام ًاقح كلذ عم ناكو «ةلوقم ىف الخاد كلذ نم

 : لئاق لاق ول هنأ اذه لاثمو . اهريغ ةلوقم ىف الو هسفن ىف ةلوقمب سيل اهنع جراخلا ذإ

 هذه نع اجراخ مهعوقو رصي مل « نوندهت. ال ةادب اموق دجوف دالب ةرشع الإ دالب ال هنإ

 نع جراخ اودروأ ام عيمج نأ انملس ولف . ةرمثع دالبلا هذه نوكت ال نأ ىف اييس دالبلا
 نأ حصي نأ الإ « طقف ارشع تالوقملا نوكت ال نأ ابج وم كلذ نكي مل « تالوقملا

 . ةرشعلا ج راخ ًاسانجأ ءايشألا كلت

 ةج راخ ءايشألا هذه نأ ملسي اهضعب هذه نع ةروبشملا ةبوجألا نإف « كلذ دعبو
 ىرحم ىرجب اهنم ناك ام اصوصخو « باوحلا نمرخآ امون فلكتت الو ؛ رشعلا نع

 ءىش ىف لخدتال ئدابملانأ نومعزي مهنإف و ةروصلاو لويملاو ةطقنلاو ةدحولاك « ئدابملا
 ؛ تالوقملا ئدابمو ؛ تالوقملا ُىدابم ىه ئدابملا هذه نأل كلذو ؛ تالوقملا نم

 نع ئدابملا جورخ لس ال اهضعب و . اهسفنأل ئدابم تناكل ؛ تالوقملا ف تلخدول

 )١( ..ىث لكل (م-١؟) || ساكراشم ل : هريغ .٠.٠ د نم ةطقاص : نوكي نأ بجي ||

 ه« ن « د عاونأ وأ : عاونأو (ه) || نرخآ :رخآ عون ( ؛) || ىنيفطغ لل : نيريثك(؟) ||
 عناع :تاك (0) || سس شماه « خيدوتلا : للا (1) || ى؟ م« عاطف :الو ||
  80كلر نيل 11.« عار ا داك غافاف || ١) سو نها || هسالق تسلل +

  (01)يع اع« ع موق : اموق || سال : ال هنإ || )١١( ه « اد اجراخ : جراخ ||د ءهالس: لس

 نال طق : الإ طق || ه ةرثع : ارشع || اص تالوقعملا : تالوقملا )0-م || )51٠6--١5(خارجة

 ه نم ةجراخ : نع || )١5( ه6 ب ةرشثملا : رشعلا || )١07( ىف ءىداملا(18) ||س نم ةطقاس : لخدت ال

 اع .ىدابم ءىدابملا : .ىدابم || )١9( ءمعاتلاك : تناكل
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 نم ةدحولا نإ : لوقيو ةدحاو ةلوقم ىفأدبلملا اذو أدبملا لمجي ىلإ ؛ تالرقملا

 . عطحلاو « طخلا ىف ةطقنلا كلذكو ؛ كددملاو « ددعلا ىف دحاولا نإو ؛ مكلا ةلمحج

 نوكسلاو « فيكلانم ىمعلاك «اهتاكلم تالوقم نمابنإو « مادعألاف نولوقي كلذكو .

 نيفلختملا نم ةمذزرشو . لمفن نأ ةلوقم نم ةكرحلا تناك نإ « لمفني نأ ةلوقم نم

 ثيح نم « ةطقنلا نإ : الثم نولوقيف ةريثك تالوقم دخاولا ءىثلل نولعجيف نوتأي

 نإو ؛ فيكلا نم ىهف « ام ةئيه ىه ثيح نمو ؛ فاضملا نف « طحلا فرط ىه
 ةلوقم نم وهف « كرحتم وه ثيح نمو ( رهواا نم وهف « ممج وه ثيح نم لاهثلا

 ثيح نم « ىذغتلاو ؛ نيألا نم وهف « نيبطقلا دحأب صتخم وه ثيح نمو ؛ لعفني نأ
 نمو ؛ فاضملا نم وهف « ىذغتلل وه ثيح نمو ؛ لعفي ةلوقم نم وهف « كيرحن وه

 . ىم ةلوقم نم وهف « صوصحم نامز ىف وه ثيح

 نيذلا نإ: لوقنف مهءارآ انصصنقنيذلا ءالؤه نم ةفئاطةفئاط هلوقتام لمأتننأ انيلعف
 موق ىف نوفزاجي « ةلوقملا نم نوكت الف « اهرسأب ةلوقلل ئدابم ئدابملا هذه نأ نومعزي

 « اهنم عونل أدبم ىه لب ؛ اهرسأب ةيكلل [دبم ةدحولا تسيلف ًالوأ امأ . ةقلطم ةفزاجي
 اهرسأب ةيكلل أدبم تسيلف امل [دبم تناك نإ « اضيأ ةطقنلاو . لصفنملا كلا وهو
 «ةدحولاكةطقنلا لاح تسيل هنأ فراعلل كئاصقتسا ىف كل نيبتيس هنأ ىلع . رادقلل لب

 ؛ كلذك ةطقنلا تسيلو ؛ فرط اهنأ لع أدبمو ؛ ةلع امنأ ىلع ددعلل أدبم ةدحولا نإف

 ةلع ةطقنلا نأ نظي امتإ و . فرط اهنأ لع أدبم ىه لب ؛ رادقلا لع ةئبلا تسيل اهنإف

 || م تالوقملا :تالوقم || ى اهنإف : انإو( *) || م ةدحاولا : ءدحولا || اع أديملاو : أدملااذو )10(

 || ىدنيفلتخللا : نيفظتملا || ى نم ةطقاس : لعفني ... تناك نإ 1| ىلعفني : لعفني نأ( 4)

 || ن6 م ء اعءاس « د ةطقتلا امأ : ةلمقنلا نإ || ه نولمحف : نولعحف || ن نويأب : نوتأب )(

 ع ةيفيكلا : فيكلا || ه6 ن « اع« ع نم ىهف : نف || ىع اع نم هطقام ؛ هطخ : طللا )0(

 ثيح نمو. ٠ . كرحتم (8 -107) ||ع ©« س ةهلوةم نف : ةلوةم نم وهف ||ى« م نم ةطقاس : وهف مسج (7)

 ةلوقم )٠١( || دنيألا : نيألا نم || سنيبطقلا : وهن نيبطالا (4) ||ه « ن« دىف ةرركع : ره

 « اد « جم نوفزاجي دقف ؛ مع اع « س نوفزاجم : نوفزاجي (١؟) || ىأ ع نغم« اعع« د ىد :ىن

 ؟ ى« هايل : ال || اعنم ةطقام : وهو )١4( | اس نم ةطقام : الوأ )١0( || ى“ ع

 ؛ منييثي : نيبتيم || عاجنأ لع : هنأ لع (16) ]| ه نم ةطقاس : ةيكلل أدم تنيظ || عكلدنم
 .ىال + :ًادير )١5( ||» « امنينص؟ ى



 نس تالوقملا  قطنملا

 مهفن ىف لمعت ىتلا تاليختلاو تاليثملا مهتازأ « قئاقحلا نع نودماقتم موق طفل

 بجوينيأديم امهنوك سفن نكي مل « نيأدبم امناك ول امهنإن كلذ عمو ؛ ةداحلا نع ةطقنلا
 لصتملا نم معأ ملا نوكي ناك ىتح « ملا نم « ةدحوااو ةطقنلا ىنعأ « انوكي ال نأ

 لصتلل نييلط نيأادبم نانوكي ناكو ؛ ةدحولاو ةطقنلا ىلع عقي ذإ ؛ ذئنيح لصفتمملاو

 ةطقنلا لمجم نم مسن لهو . محلا ةلوقم عيمل نيأدبم انوكي مو 6 نآلا امه 5 لصتقنملاو

 رصتقم ملا لعجم نم هملس امنإ اذه ؟ اهرسأب ةيكلل نآدبم امهنأ ملا ةلوقم ىف ةدحولاو
 . ةلوقملا ىف ام عيمل أدبم امهل أدبم وه ام نوكي ىبح « طقف لصفنملاو لصتملا ىلع لمحلا

 رابتعا ىلإ جاتحي نأ ريغ نم ؛نيتيككب اتسيل ةطقنلاو ةدحولا نأ هل رهظل ءاذه مس هنأ ولو
 ةدحولا نأ لبقت فييكف « كلذ ىف ككش دقف ككشتم اذه ىف ككشتي ذإو . ةيئدبملا

 ناك نإف : رظنت نأ وه اذه ىف قحلا قيرط نأ الإ « ةيكلا عيمج نآدبم ةطقنلاو
 لك دحل اءزبو ايئاذ كلذ عم لوقملا ناكو « ةطقنلاو ةدحولا ىلع لاقي امم ةيككلا مسر

 اناك نزف ؛ انوكي ملوأ نيأدبم اناك « امل سنج ةيكلاف « ةطقنلاو ةدحولا نم دحاو

 لاقي ال ناك نإو ؛ امههدعب (ىمل لب « تايكلا عيمب نيأدبم ذئنيح انوكي.مل نيأدبم
 . امحل انج ةيكلا تسيلف « ىناذريغ الوق لاقي وأ

 مسر دجتو « ةطقتلاو ةدحولا ىلع لوقم ريغ ةيككلا مسر دم كنإف « اذه تلف اذإف

 هكانفلك ام ربتعاف « دعب نم ةيكلا ممر كيتأيسو . ةروصلاو ىلويحلا ىلع الوقم رهوملا
 مسرلا اذه دجتو . عوضوم ىف ال دوجوملا هنأ كل ىم دقف رهوما ممر امأو . كانه

 ( رهوحلا هلوقم ىف نيتلخاد ةروصلاو لويحلا دجتف «ايتاذ الوق ةروصلاو ىو يهلا ىلع الوقم

 ام [دبم ءىثلا نوك الف ؛ ةيعيبطلا ماسجألا وهو « ةلوقملا هيلع لاقت ام ٍضعبل نآدبم امهو

 )١( نوكي ناك () 1| مزيادم ؛ نء اس « دنيظم : نيأدبم (؟) 1| د مهتازإب :مهتاذأ :
 م لعج : لمجي (ه) || ىنم ةطتاس: نيأدبم ||ه ناكو:ناكو (4) || ن نوكي |١ ) )1:نآدبم

 ه ةطقت : طقف (07) || اع لمتحي ارضتقم : لح ارصتقم (7--5) || م لمج : لمي || ىنيأدبم ||

 )9( ىذإر؛مذإا:ذإء || )٠١( اعقيرطلا : قيرط |1 )١١( كلذ || س ما : ممر :

 د نم ةطقاس )١١( اع ةيركلاو : ةيكلاف || )١4( اع نم ةطقاس : امل || )١8( ىاانلمج ؟ ع تلعج : تلمض ||
  (90ةطقام : ةيعيطلا || ام ماسجألاو ؛ ىماسجألا ىفو : ماسجألا وهز (دو) || اسال : ىفال

 «عع« ام« سءدادب : امأدبم || م نوكي ؛ علوق نوكي ؟ سس درك نوكي : نرك || ن نم

 ه6 ن .,



 دمتمملا لب ؛ كلذ بجوم أدبم هنوك الو « ةلوقملا ىف أدبم هل وه ام كراش نأ نم عنا

 ببسل « ملا وه ىذلا 3 لعألا سنحلاا ىفريداقملا كراشت نأ عنتمي ةطقنلا تناك ولو

 وه ىذلا « برقألا سنحلاىف مسجلاو مطسلا كراش نأ عنتمي اضبأ طحلاا ناكل ةيئدبملا

 وه ىذلا ؛ برقألا سنجل ىف ةئأملا كراشت نأ عنتمي ةرشعلا تناك كلذلو . رادقملا
 . ةرشعلا نم ةدحولاك ةنأملا نم ةرشعلا نإن ؛ ددعلا

 ره ام لاوحأو ةلوقملا لاوحأ نم كفرعي ديفم نوناق هلح ىف دحاو كش انهه معن

 دف من : لوقي نأ لئاقل نأ وهو « ةرورض هيلإ جاتحن ام « ةلوقمب سيلو ىنعملاب لوم
 .فالتخاو رخأتو مدقتب<ن تالوقملا نمهتحن ام ىلع هعوقو نأل؛ سنجب سيل دوجوملا نإ متلق

 رع لويهلا نإف ؛ مسحلاو ةروصلاو للويها اسنج رهوجلا اضيأ نوكي ال نأ بجيف

 . رخآتو ,مدقتب وه لب ؛ ةيوسلاب اهيلع رهوحلا لوق سيلف ؛ مسحلا نم عبطلاب مدقأ

 ضعب نأ ببس ضرعي دق هنإف ؛ كلذ ريغ ىف اضيأ كيكشتلا اذه ضرعي دقو

 كلزذكو ؛ ةيعابرلا لبق اهنإف ةيئالثلاو « حطسلا لبق هنإف طحلاك « ضعب لبق تايكلا

 . ىرخأت الوقم نم ىرخأ عاونأ ىف سعألا نوكي نأ ىبمع

 ةيئدبم لاح وه مسحبا سنج ىف ةروصلاو ىلويملا نوك نم عناملا سيل ذئنيح نوكيف

 مدقتلا نإ : لوقتف ةيوسلا يب هبادو امهبط سفللا لوق لب «لوألا دصقلاب ةيئديم الوإ
 كلذ نم امل موهفملا ىف انوكي نأ امإ ناولخي ال دحاو ىعم اهامّس تايئزج ىنرخأتلاو

 || ب حطسلاو مسا : مسمباو حطسلا (4) || عوه : هلوه || ىنأ:نأ نم || سامنام : عنام (1)
 || اط ,« عهلح فم : هلحىف (,7) |(| نةناملا : ةئاملا كرات || ه « ن كلذكو : كلذلو (ه)

 : تالتخاو || اع مدقتم : مدقتب (5) | اعجاحت : هلإ حانحي || س سبل : سيلو (4)
 || س امهلط : اهيلع )1١( || ع نم ةطقاص : ةروملاو ... مسحلاو )6١ || ع تالتخا

 || م« اعء اس6 دككشنلا : كككنتلا (١؟) || اس فالتخاو : رخآو || دهب ال « ةيولا

 هتيدبم لح :٠ مسا (16) || م ء اسف ل : نأ بيس || م اع« اس ©« د بيسل : بيس

 || د اهدي : اهلمش )1١0( | عزم ةطئام 4 س مدا لع ؛ ب صولا + : هيلو )١١( || هتطر

 .ىعب مياس« داحل : امل || ى؛ م2 اس ©« سرلخي : نارلخي



 / تالوقملا - قطنملا'

 هلاتف «ىنءملا كلذ ن٠ موهفملا ىف نوكي ىذلا امأ . ريخآ موهفم ىف وأ ةلوقملا كلت وأ ىنعملا

 ؛نادوجوم اذ لبق اذإ « دوجولا ةظفلب هيلع لوادأأ ىنعملا ف ضرعلا ىلع رهوحلا مدقت
 الصاح ادوجوم ضرعلا ناك نأل "هلع «رهوحلا ىنعأ ءوهو ؛ ضرملل هلبق رهوجي دوجولا نإف
 ناسنإلا ىلع بألا وه ىذلا ناسنإلا مدقت لثف ىناثلا امأو . دوجوملا نم موهفملا ىنعملا هل

 مدقني و نامزلاب مدقتي بألا نإف ؛ امم ناسنإلا عون تحن امه نيذللا « نبالا وه ىذلا

 دح امأن . ابف الخاد دوجولا الو ةيناسنإلا ىنعم ىف الخاد وه نامزلا سيلو ؛ دوجولاب

 ةيناسنإلا دوجو ناك نإو ؛ ءاوسلاب اممل وهف « ناسنإلا دح ثيح نم هنإف « ناسفإلا

 بسحب امأو . ةدوجوم اهنأ ىف لب ةيناسنإ امأ ىفال « دعب رح اللو « نامزلاب لبق اذهل
 تسل « هل ةلطو ناسنإ هنأ فرخ آلا لبق ناسن[ هنأ ىف امهدحأ سيلف «ةيناسنإلا ىف رظنلا

 ءاناسنإ « ورمع نبا وه ىذلا « اديز لعج ءىث الف ةلمحابو .اناسنإ دوجوم هنأ ىف لوقأ
 هنأ ىف هل هلع ال كلذلو ؛ اناسنإ ديز نوكي ال نأ ليحتسم هنإف ؛ ناسنإ هتيهامل هنإن

 هنأ ىف ةلم هل كلذاف ؛ ادوجوم نوكي ال نأ ليحتسمب سيلو . هريغ الو هوبأ ال ؛ ناسنإ

 . ادوجوم هتاذل سيل هنكل ؛ نول وه هتاذل الإ سيل ضايبلا كلذكو . دوجوم

 |٠أو؛هنع موهفملا ىنعملا اذه ىف كرتشنف ةيوسلاب هعاونأ لع لاقي نأ سنحلا قح نمو

 هياثشت نأ مقام الو منتمعب كلذ سيلف « هريغرخآ موهفم ىفرخأتلاو مدقتلاب تفلتخا نإ

 نءالا بألا نيابي نأ بجي ال كاذلو . اسنج سنكبا نوكيف ؛ سنحلا موهفم ىف ةكرشلا

 هتيناسنإ تسيلو .نامزلا وأ ةيلعلاب هنم مدقأ بألا نأل؛ناسنإلا عون وأ رهوحلاا ةلوقم ىف
 . اهل هلع الو ةيناسنإ امنأ ىف هتيناسنإ نم مدقأ

 تسيل ةروصلاو ىلويملا نإف ؛ مسحلا ىلإ ةروصلاو ىنويلا ةبسن ىف لاحلا كلذكو
 نم ببسل الو للعلا سم ةلعل ال ؛« هتاذل مسحلا نإف ؛ ارهوج مسحلا نوكل نيببسب

 )١( سصذإ؟ ىء ه ء اساذإو : اذا( ؟) || اع رخآلا : زخآ || ه٠ ع كلت نم : كلت ||

 ىءم نم ةطقاس:ةيناضا (م) || عاصف :ايف(5) [|هاهتم ؛ عامهف + : بألا نق( ه) ||
|| 

 ن « م «د هتيهام : هتيهامل 1( || اع ىأ ؟ ىو« ه سيل هناف : الف )0( || سامإ و: امأو

 (||اعءربأالم : هوبأال(١١) || ن كلك : كادر )١8(لون:لوكى|| )١6(هذاالممى:
 نأ + : عئام || سس نم ةطقاس : كلذ (19) || ىع ن « م « دنا || )١1( ةلفاس : موهفم

 .يىع ان. م« دنامزلاو :نايزلاوأ(0١) || اع نيالا نم بألا : نيالا بألا || نء مء دأب ه
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 غبارلا لصفلا م ةيناثلا ةلاقملا 07و

 بابسأ ىلإ جاتمم هدوجو ىف هنكل ؛ ٍرهوملاا ىنعم هيلع لوقمو رهوج وه ام © بابسألا
 ريصن ىح 'ىث ةيرهوجلا هلع نوكت « هتبرهوج اهنأ ىف « ْئُس هي رهوج الو . هدوجو ىف

 ةينالثلا الو . ادوجوم ارهوج لوقأ تسل « ارهوج ةروصلاو ةدا1لا هيرهوجلا مسجلا

 لب « ادوجوم اددع اهنوك ل وقأ تسا « اددع ةيعابرلا نوكةلم نوكت ددع اهنأ ىف « اضيأ

 « ءىش دوجول ةلع ىش دوجو نوكي دقف «دوجولا ىف هدعب (ىل هلع نيلاثملا نم دحاو لك

 ةيهام هذه نأل؛ هتيناسنإ ةيهاملاكلت نوكتف ب اناث رخالا هتبسنو ًالوأ هل ةيهاملا نكت ل نإ و
 نأ معنمي ام كلذلو ؛ دوجوم رهوحلاا نأل ادوجوم ضرعلا نوكي نأ حصي ام ؛ هتيناسنإ

 تسيل كلذلو ؛ ضرعلل هطسوتبو رهوجلل دجو» هانعم ناك ذإ « اسنج دوجوملا نوكي

 ؛ كلذ كش الو« مسملانم عوضوم ىف ال ةدوجوم نوكت نأب قلخأ ةروصلا الو ىلويهلا

 . هيف دشأو هنم دوجولاب قلخأ اناك نإو

 «ددعلاىنعم ريغ وهو ؛ دوجولا ىف وه امنإ ةعب رألا ىلع ةيالثلا مدقتنأ نذإ نيبت دقف

 ؛ دوجولا ىف وه بك رملا ىلع ةرودلاو ىلويهلا مدقت كلذكو . ددعلا ىنعم ىف كلذ سبلو

 . ةيرهوجلا ىتعم ريغ وهو

 هيلإ فاضي ىتمل لب « هسفنل ال اهنعرخأتيو عاونألا مدقتي (منإ نذإ ةلوقملا ىنعف

 عاونأ مدقت نيب قرفلا ةفرعم ىف كل عفان لصأ اذهف . دوجولا وهو ريخأتلاو يدقتلا هيف

 « دوجوملا فانصأ مدقت نيبو اهل ةلوقم ةلوقملا نوك عنمي ال ىذلا ضعب ىلع اهضعب ةلوقملا

 ( هارجم ىرجي ام وأ « دوجوملا نوك عنمي ىذلا « ضعب ىلع اهضعب « هارحم ىرحجي امو

 . اهل هلوقم

 نم اتسيل ةطقنلاو ةدحولا نأ كل حضتاو هركذ كل فاس ام ليص' نم تدلع دقو

 « ددعلا ىف ةدحولا نإ مهوق امأو . رهوحلا _.رء.امه ةروصلاو ةداملا نأو ؛ ملا

 || )١( هدوجو ىف :
 ى؟ ن «م(2 اع ءاس «© د جاتحي : جاتحم ||ه الوقمر : لوم,

)١( 

 ةيهام هذه نأل (7-5)  ([|ع هلع نوكت : هلع نوكت || ه هدوجول هدوجويفف ؟ ى « ع هدوحجول

 || امإهنأ ل : (7) || ع هذه : ةيهام هذه || ىاذه : هذه (1) || د نم ةطقاس : ةنيئاسنا

 || ىو ءاعءام « د ناك :ةاك 08 || ماذإ : ذإ )0( || م « د نم ةطقاس : دوجوم مهوملاا نأل

 : نيب قرفلا || اس نم ةطقاس : كل )١6( || ن نم ةطقاس : دوجولا ىف .. ىنممريغوهو ): ١ ١(

 || س « ب دوججولا نوك : دوجبوملا نوك )١7( || م نم ةطقاس : ةلوملا(11) || ص نيب و قرفلا

 .٠ دامإ : امرا



 0 تالوقملا - قطنملا

 ءوب ىف دجوي ىث لك سيلف .اضيأ نيفزاجلا لوق وهف « كلا نم ةدحول اف لا نم ددعلاو

 لب .رهاوجلا عاونأ ىف ةدوجوم ىه ذإ ؛ رهاوج اهلك ضارءألاف الإ و « اهنم وهف .ةلوقم

 مكلا نم امون ددعلا ناك مث . سنحلا ىف عونلا دوجو ددعلا ىف ةدوجوم ةدحولا تناكول

 تسيلو ددعلا ىف ةدحولا تناك اذإ امأف ؛ مكلا ةلوقم نم ةدحولا نوكت نأ بحي ناكل

 . ابجاو هولاق ام سيلف + اهيلع لمي نأ بحي سيلف ؛ ءىنث ددعلا لع لمح مث ؛ ددعب
 ةرقب ةرقبلا لجرو « اناسنإ ناسنإلا دب نوكت نأ ىرحلاب ناكل ؛ ابجاو هولاق ام ناكولو

 . اناويح وأ

 دقو دضلا ىلع لاقي دق مدعلا نأ فرع اذإ هفشكيف مدعلا لاح نم هنع ثوحبملا امأو

 دق دادضألا نإف ٠ دادضألا اهب ىنعي ىلا مادعألا امأف ؛ دضب سيل ىذلا مدعلا ىلع لاقي

 تسل ابنإف + ةيقيقحلا مادعألا امأف . ةلوقملا كرات ىهف . هفرعتس اك « امادعأ ىمست

 ؛؟ ةيدوجو رومأو تاوذ تالوقم ىه تالوقملاو . تاوذ مادعأ لب « تاوذ

 ضرعااب دوجو اهعوضوم ىف اهدوجو امنإ و. ةقيقحلاو دوجولا نم اهل ةصح ال مادعألاو

 سيل ضرعلاب ةلوقملا ف لوخدلاو ؛ ضرعلاب تلخد ةلوقم ىف تلخد نإف . نيبتي اك

 ةلوقملا عوقو نكي مل اذإو . تاذلاب هسنج ىف لخدي عونلا نأل « ةلوقملا ىف عونلا لوخد

 سايقلاب ةلوقم نكت مل« هل اسنج نكت مل اذإ و ؛ هل اسنج نكت ملء سنحلا عوقو ئثلا ىلع
 . تالوقملا هذ ىف لخدت ال مادعألاف .عاونألا نم اهتحت (ىل ةلوقملا لو هلمشت ىتح هبلإ

 ءالؤه نونظ نأ الوأ ملعن نأ ىئبنيف ©« ىذغتلا فو بونجلااو لايدلا ىف ليقام اماو

 ةيهام ءىبن كل نأ كلذو ؟ ةدساف نونظ ىتش تالوقم ىف لخدي ءىثلا نأب نيفلختملا

 «ةدحاولا تاذلاو ةيهاملا نوكت نأ ليحتسي و . ىتش ضارعأ هل تناكنإو؛ةدحاو ًالاذو

 ا اب يتلا || عا نم ةطتام : ةدوجوم || د نم ةظفاس : ه (؟)
 1 اس ناو : ولو (5) || نص سيلو : تسيلو || ىأءمءاعءع ءدامأ:امك (:4)

 ء اع ث: هنع |! ع « د ثوحبملاو : ثوحبلا امأو (+) || د نم ةطقاس : ناكل ابجاو هولاقام
 : امادعا ىمت دق دادضألا ٠١( ح و) || ن؛ مهفشكف ؛ ىءه2© عود افثكيف : هفثكف || ى

 : امأه | س(ينرى ل : كراش | خ نم ةطقاس : 5” )٠١( || س ادادضا ىمت دق مادعالا

 ىاكل + : نيني (16) || ىامإ :امام )١١( || اتارف : تاوذ(١١)|| سامأو
 )١6( ن مادعالاو : ءادعالاف (15) [| د نم ةطقام : ل٠٠0٠. ملاذإو || 10 5

 ام ىداعلا : ىذغتلا || عم: فو || س ليف : ليقام || ىامأ || )١8( !!ن و .« دنأل كلذ :نأ كلذ
 ىع نع م6 س نم ةطقام : ةدحاو (1و) || ه هتيهام : هيهام :

 (8م/
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 ؛ ىه تسيل ىرخنأ ةلوقم ىفو ام ةلوقم ىف لخدت « ةيهامملاو تاذلا كلت ىه ثيح نم
 تلخد نإف . رهوجم تسيل اهنأب موقت نأ عنتما © رهوج اهنأب اهتاذ ف تموقت نإ اهنأل
 : سنحلا ىف عونلا لوخد ىرخألا ىف لخدت ملف« ضرعلاب ىرحنأ ىف تلخدو اهتاذب ةلوقم ىف
 نروكي ال ءىشلارهوج موقي ال امو ؟ ءىثلا رهوج موقي ال ضرعلاب ىذلا ألا نأل
 . هلمشت ةلوقم نوكي ال ءىثلل امنج نوكي الامو ؛ هل اسنج

 « ممجوه امب « مسجل نإ هلوقي نأ لئاقل ام وهو ؛ دحأو ءىث بابلا اذه ىف طلغي دقو

 نإف « مسجلا تاذ ةقيقح ىه تسيل لاحم ال تاذ ةقيقح « ضيأ وه امبو ؛ تاذ ةقيقح

 ؟ هنم ءزحل امزال ناك وأ ؟ ضيبأ ممج هنأ ضيسألا ىنعم ناكو « هنم اءزح مسمبا ناك

 ءىشلا كلذ نوكي نأ مزلي نكل « ضيبأ وه ائيش لب «ضيسأ اممج سيل ضي ألا نك نإ

 ضيسألا امأو . هاذ ىلع لاقت ةلوقم مزال وأ ءزح وه ىذلا اذهل نوكي نأ زوجيف « امسج

 نأ ةبجومب ةئراقملا تسيلو . هتاذ ةقيقح ريغ تاذ ةقيقح هلو هنراق نإو « هريغ ءىث وهف

 . هل ةيتاذ هصخت ةلوقم «ضيبإ وه مب «ضيس' الل نوكي نأ نذإ ب جيف ؛ تاوذلا رياغتت ال

 نرتقا ىنعم لك سيل هنأ ىلعت نأ بجي هنأ امهدحأ: ةثالث هوجو نم ل. كشلا اذهو

 درفم سذج ىف عوقولا ةقحتسم لمجت نأ حلصت ةيدحأ اتاذ هل لعجي نأ بجوي ىنمم

 . ككشتملا هيلإ بهذ ام مزلي مل « لسم ريغ اذه ناك اذإف . ادرفم انج هلومحل وأ

 ؛ اقح اذه ناك وا هنأ امهدحأ : نيهجو نم وهف ملم ريغ اذه نأ هب حضتب امو

 بجي و « ةيآك ىهو « ةدحتم اتاذ ريصيس « ةحالفلاعم ناسنإلا لب «ضايبلا عم ناسنإلا ناكل

 ناك « اح اذه ناك ول هنأ ىناثلاو . اسنج ناسنالا ريصي نأ هل بجي امون نوك نأ امل

 « ىرخألا تالوقملا ريغ ةدح لم ثدحن ةلوقم ةلوقم لك عم ًاذوخأم رهوملا نوكي

 || سا نم ةطقاس : ءىشل انج. نوكي ال( 0 ) || سمن : لف (*) || ه ثيح نم: ىه ثيحنم (1)
 || ىءمءدنإ ؛ مه( ن ناو : نان (7) ]|| ىضيأ :ضييأوه(107) || ع٠يشل :.يش 5(

 || اع نم ةطقاس : سيل || س ىنعم ل :ناك نإ(9) || ىاهيف ل : هنم ءزحل || ه ناكر : ناك رأ (ه)

 || ن نم ةطفاس : نذإ 1( || صنم ةطقاس : تاذ 01( || ىأ م © سودو نيش : رهانبش

 || س ككمتلا : كشلا )١١( || ى ©« ه © ع نوكتو لل : هصخت || اس ضويألا : ضي الإ

 ١ بال سعب ةرمح (16) | ىو مع ارا + ةيتعأ || ء وره كنا م
 ٠ اع نم ةطقاس ؛ نابحوب و : اهل بيو (١م-دا) م ى؟ه ناهجو : نيهجو نم وهن (11)



 +4 تال اوقملا م قطنملا

 نوكي ناك ام كلذ نإف؛ؤطاوتلا لوق عسنلا تالوقملا نم ءىش هيلط لاقيال كلذ ناك ذإ

 ناك نإ و « اهدحب دحي الو«ةيمك الو « افيكم نوكي ناك نإو « اهدحب دحي الو « ةيفيك
 «ةصوصخم ةيعون ال ثدحي ال اهقحلي اف « لعفلاب تلصح اذإ تاذلا نإف ؛ ك اذ نوكي

 تايهام اهل ريصي الو « ةرقتسم ةدحاو نوك ةيتاذلا اهتيهام نأل « ةصوصحم ةيسنج الو

 . ةيضرعلا تافاضإلاو بسنلاب ىرخأ

 ةيفيكو رهوج عومج نأ انعضو نإ انأ رهف لوألا ةثالثلا هجوألا نم ىناثلا هجولا امأو

 وه ثيح نم«ضيسألا نأ نم هولاق ام حيحصب سيلف « ةلوقم ىف اعقاو نوكينأ قحتسا

 ضايبلا سيلف « فيك وذ هب يع نإ فيكلا نإف . فيكلا ةلوقم نم وهف « ضايب وذ

 سيلف « ةيفيكلا اهب ىنع نإو « ةيفيك تاذال « ةيفيك اهنأل كلذو « ةلوقملا هذه ىف

 . ةلوقملا ف لخدي ام لوخد ةلوقملا هذه ىف الخاد « ضيبألا وهو « ضايبلاب فّيكملا

 5 ضايبلاو ةيفيكلاب أدودحم ضبألا فييكملا دال ذإ

 « ةيئادحو ةقيقح « فيكم وه ثيح نم « هل ناكنإو « فكملا نإف ثلاثلا امأو

 ؛ر هولا مسرالباق فيكملا وه ىذلا ءىئلانإف ؛رهودلا ةلوقم ريغ ىفعقي نأ ىلإ جاتحي الف

 « اهنإف « قيقح داحتا امل حلصي ناك نإ « فيكو مسج نم ةلصاحلا ةدحاولا ةلمجا ذإ

 ءزح وه ىذلا « مسجلا نوك عنمي سيلو ؛ عوضوم ىف ال ةدوجوم ( ةدحاو ىه ثيح نم

 ؛ كلذك عومجلا نوكي نأ « عوضوم ىف ال ادوجوم وأ « رهوجلا ةلوقم نم « ةلملا

 . كلذك « لكشلا وهو « ىناثلا ءزحلا نوكي نأ بجوي الو

 نمو. فييكو .ءىثلا اهيف لخدي ىلا ةلوقملا ف لخدي ءىثلا ءزحب نوكي نأ عنتمي الف
 ددعلا نم ىهو « ةرشعلا ءزح ةسمللا نأ نقيتملا نمو ؛ رهاوج رهاوحلاا ءازحأ نأ روهشملا

 || س نم ةطقاس : تايهام(4) || س حاسي ال : ثدحي ال(+) 1| دافيكم : افيكم نوكي (؟)

 || د ميكلل ءاس فيكمل ؛ فيكملا(١٠)||ه هب : اب (4) اع هل :رذ وه(م - 7) || ءوجرلا : هجوألا (1)

 ةطقام : عني )١6( || ىكن مءد حصي : حلصي || م ةطلاخلا : ةلصاحخلا ||)١4( م جاتحي : ىلإ جاتحي )١6(
 || ىع م « اع نوكي ال نأ : نوكي نأ ||هء«د دوجوم :ادوجرم )١5( ||ع نا : نورك || ه نم

 :ةلوقملا )١8( || ىءم 6 اع عب نس عمي الو : عيني الف || عءزملا نأ : ءزلا نوكي نأ )١0(
 . ىو« م ء اص هب + : نقينملا|| م « د نم ةطقاس : رهاوج || اسرهوملا : رهاوملا )١9( || د ةلوقم



 نإن « ةرورض اضيأ كلذ بحي الو . دذع ةتسلاو ىهو «.ةتسلا ءزج ةسمخلاو ؛ ةرششعلاك

 ةمزال ةيمسحلا تناك نإ كلذكو . ددعب سيل « دحاولا ىنعأ « ةتسلا نم يناثلا ءزهلبا

 ريغ موقم لمح اهموزلم ىلع اهسنج لمخج نأ اهيلإ تاقتلالا كرت عنب سيلف + شين ألا
 . عوضوم ىفال «ةلاحعال «دوجوم هنأ هل اموقم ضايبوذ ءىش وهو «ضيسألا نوكيف «مزال

 عنمن ال انأل « هتيهامل اموقم نوكي الو هل امزالنوكي اذه نإ : لوقي نأ لئاقل نكل

 ضرعي دق ضرعلا نوكي نأو ؛ ضرع وه لب « رهومي سيل ضايبلا وذ ء ىثلا نوكي نأ

 .امزال ناك امب ر لب ؛موقم ريغ وهف كلذك ناك ام نأ ىلع فاس ايف انقفتا دقو . ضرعلل
 ؛ هل اسنج نكي مل ؛ هتيهالل مزال وه لب ٠ ءىثلل اموقم سيل هركذ ىف نحام ناك اذإو
 . مسحلا نكي ملاك ؛ ضايبلا ىذ ءىثلل انج ةيرهوجلا نوكت الف

 لكل نوكي نأ بجي سيل هنأ هباوج ىف دمتعملاف « قحلا لاقو « اذه لئاق لاق نإف

 ءىن هتايتاذ ضعب ىف هكراشو ىعون دحتم دوجو هل نوكي اه لب ؛ ةلوقمو سنج ءىث

 نوك له رظناف «داحنا ىلإ ىدؤي سيل ضايب اذ ءىثلا نوك نأ معت نأ تئش اذإو .رخآ

 لصف لمفو نوللاب نوللا لصف لمف « لعفلاب ادوجوم الصحم ءىثلا لمي ضايب اذ ءىثلا
 .رخآ ائيشوأ ةيفيك وأ امسج ريصي نأب ائيش لصحتي منإ ءىثلا دجتف «ناويحلاب ناويحلا
 . لصحت امل هيلإ ةيمسحلا فايضنا الولو ؛ ضايب وذ هنأ هل ضرعي وأ همزلي ذئنيف

 « ةسمخ ىلإة سمج فايضناب ةرشع لصحن (م[ اضيأ ةرشعلا نإ : لوقي نأ لئاقل نكل

 :لوقتف «ةيرشعلا موقت دق ةسمللا نوكنو « اعون هلمجن كلذعمو ايقيقح اداحنا كلذ سبلو

 || ىدتأل: هلآ ||«: هل (4) | ماهموزم ام : اهموزتم || اس نم ةضاس : ضيالا (م)
 : نحنام || هذإو ؛ داذاف : اذاو () || ع نم ةطقاس : ءىثلا (0) (||اسىفالإ : ىنال

 :اذاو )١١( ||ىءه(6 نامل لب : اعزب )١١( || س بجي: بجحيسيل )٠١( 1| م نحن ىذلا

 : ضرعي رأ(0١) || ه٠ىش :اثيش || ملصحم :لصحت )١4( 1م نم ةطقاس : نولملا )١8( || اع نار
 . ىته 6( سى( دةرثعلا : ةيرثشملا | ن6 داعإ ل : كلذ )١7(  ||ع ضرمي نأ



 م١ تالوقملا  قطنملا

 عيمج ىف ةلمخلاب و ؛ لصفلا ىرجم ىرجي ام ىلإ سنجللا ىرحي ىرجي ام عامجا ىف انمالك نإ

 ؛ ال لصفب ىرخخألا الو ٠ ةرشعلل سنجي ةسهللا تسيلو ؛ ةعيبط دحت ىتح « تالومحملا

 «ناتسم ةرشعلا الو« عملا اذه همز, ناك نإو « عما اذه عم نأب وه ةرشعلا لوصح الو

 ؛ قيرافا ءذه ىلإ تافتلالاب ال « ةدحاو ةرشع ةرشغلا امتإو . ةدحاوةرشع ةرشعلا لب

 نم وحنلا ىف انمالك امنإو ؛ ىرخأ ةعانص ىف ةقيقحلاب اذه لمتسو . ىرخنأ ةهج نم لب
 كلذلو . هينةيقيقحلاةدحولا بجوب ال هنأ انكحو «ضايبلا ىذ نيب و ءىشلا نيب ىذلا عملا

 بابرأ هفرعي ؛ رخآ رابتعا كانه لب ؛ ةدحولا ناب>وت الةسمللاو ةسمللا نإ : لوقن

 © قطانلاو ناويحلا نإ لوقن لب ؛ ةدحولل بجوملا وه ةعانصلا هذه نم فرشأ ةعانص

 طرش بجوي امنإ لب ؛ اداحنا امهعاتجا بجوب سيلف « زيمث كلذو ماع أده ثيح نم
 . عاتجالا كلذ ىلع دئاز

 لاقي دق ضارعألا تالوقم نم دحاو لك نإ : عضوملا اذه ىف لاقي نأ بجي امو

 رهوج فيلاتك ٍرهرهلا عم اهدحأ : نيهجو ىلع هفيلأتو « افلؤم لاقيو ؛ ةيكلاك ًادرفم

 ءانسألا نم موهفملا وهو ؛ عوضوملا نيمم ريغ اقلطمرخآلاو ؛ رادقمو رهوج وأ « نولو
 ١ ضرع مأ رهوجوهأ ىردن ال4 ضايس وذ ءىث هنم موهفملا نإ ؛ ضيأ انلوقك « ةقتشملا

 وه ةقيقملاب سنحلاو . نيعارد وذ كلذكو  اموزل ىنعملا نم كلذ مزلي لب « ظفللا نم ىأ

 . دس نم لوق ةدايز اذه ىف لاقيسو ؛ لوألا

 || ى « م « اس ةرشملا : ةرشملل || ىةعيبطلا : ةعيط (؟) || ى نم ةطقاس : تالومحملا ميح مح د)

 ... نإر !|عذان : نار || ىاذمل : اذه || عنأ : نأ || ىلوسف : لوسمح (*) ||ىدل: اه
 || هاس كلك : كلذل (5) | ن: د نم ةطقاس : ةدحا» (4) || س نم ةطقاس : محا
 :بحوملا|| ىءه ©« ن6؟ م ؛ ام 2 اع© د ىف ؛ صسودو : وه (مه) || ى نم ةطقاس : ةسالاو 02(

 || سس اهعاّتججا : امهعاتجا || عاذهوه ثوح : اذهثيح (5) || ىءه٠ نأ م ء اس « اع « د ةبحرملا

 || ى « عةدحاو : دحاو |! ىلوةن : لاقي )1١١( || اذح : كلذ 0( || اصدحاو ل : طرش

 : هم )١4( ||عنوكب ل :امهدحأ || س هفلأ : هفلأتو (١؟) || م « اع اس ةلوقم : تالوقم
 . ىءمءدرأ : مأ || ىء ههنأ : رهأ || نس ©« ب نم ةطفاس
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 [ سماخللا لصفلا
 (ةر لصن

 تاللوقملا ددع لاح في رعت ىف

 تالوقملا هذهل ىذلا ددعلا حيحصت ىف رظنلا هيف نحن ىذلا ثحبلاب لصتي امم قب دف

 ءىش اذهو .رثك | ددع ىلإ اهطس نكمي سيلف « لقأ ددع ىف اهرصح نكمي مل نإ هنأو

 جرخم كلذ حيحصت ىف ليبسلا نإف ؛ ءافولا قح هب ىفأ ىنارأ امو ؛ نييقطنملا روه+ هلواحي
 لاقيو الإ تالوقملا هذه نم دحاو الو هنأ نيب نأ اهدحأ : رظنلا نم ةيالث ءاحنأ ىلإ

 ليبس ىلع سيل اهتحن ام ىلع اهلمح نأ نيب نأ ىلإ جوحي اذهو ؛ سنحلا لوق تحن ام ىلع

 لطنوكيف ؛ رخأتلاو مدقتلاب فاتح دحاو ىنعم ,لمح ليبس ىلع, سيلو ؛ مسالا ىف قافتالا

 ريغ نم «ةيوسلاب اهتمت ام ىلع لاقت ىلا مزاوللا لوق ليبس ىلع اضيأءالو ؛ كيكشالا ليبس

 ىتلا ةيفاضإلا رومألا وأ مزاوللا نم نوكي لب ؛ تاموقملا نم نوكي النكلو « فالتخا
 دحاو ىنعمب لمح اهل اعاونأهولعج ام ىلع ةلوقملا لمح نأ اونيب اذإف . ءىث ةيهام اهب موقتتال

 اهنم دحاو لك ناك « ةانئتسملا هوجولا دحأ ليبس لع سيلو « عاون ألا كلت ةيهامل موقم

 ضرعلا ةبسن هل امون لعجام ىلإ اهنم دحاوةبسن نكت ملو « هل اعون لعج امل ةقيقحلاب انج

 ىتمو نيألاك ؟ اهنم ةدع ىلإ ةبسنلا ةبسن وأ « ةرشعلا ىلإ دوجوملا ةبسن وأ ؛ ةعسناا ىلإ
 اعاونأةلوعجملا ءايشألا ىلع عقت تسيل ًالثم ةيفيكلاتناكمنإ هنإف . لاعفنالاو لعفلاو ةدحلاو
 ىنعمب تناك نإ و« مزاوللا ليبس ىلع اهيلع عقت تناك اهنكلو « سنحلا عوقو طئارش ىلع اهل

 اهتحن امم صخأ وهام ىلع اهتحت ام لمح ناك نإ لب ؛ اهتحن (ىل انج نكت مل « دحاو
 دحاولا سنحلبًالثم ناكو ؛ ىلعألا سنها وه ةقيةحلاب اهتحت امم دحاولك راص ؛ موقم لح
 تالاحلاو تاكلملا الثم رخآلا سنحلاو ؛ تالاعقناو ةيلاعفنا ةيفيكى مسن ىذلا وه اهنم

 || س © بامأو : امو || اس هنولواحي : هلواحي (1) || هذإ فيك ب : هنأو (ه)

 || ن « اس نم ةطقاس.: لمح ( ) || ى نم ةطقاس : نيب نأ 1| ع نم ةطفاس : رظنلا نم (7)

 مزاللا : مزاوللا || ع نم لب : نمنوكي لب )١١( || ب مزاللا : مزاوللا )1١( || سرخأ :رخألا (ه)
 || د نم ةطقام : ال || اس اون : اوني, (١؟) ||ى « عرومألاو ؛ اعرومألا نم وأ : رومألا وأ || س

 ٠ نس نم ةطفاس : موقم لح )١9( (||ن6 ساد« ب عقت : مه تنك (90)



 4 تالوقملا  قطتملا

 ناك « مزاوالا لبس ىلع لب « سنملا لوق ليبس ىلع ال « ءذه ىلع ةلوقم ةيفيكلا تناكف

 نم هجولا اذهو . روكذملا ددعلا قوذ « ةيلاع سانجأ ةقيقحلاب ىه ىتلا « سانجألا ددع

 . فااس نمث دحأ هب لغتش مل ءىثش وه رظنلا قيفدت

 ىهتنت نأ ىلإ دوجوملاةمسقب ةروكذملا هذه نم اجراخ سنجالا نيري نأ ىناثلا هجولاو
 جهنع انغلبي ملام اضيأ وهو « تاذال ميوقتلا سهأ ىف حوس نإو ب هذه ىلإ هلصحلا ةمسقلا

 ًاناس ةمسقلا ريغرحآ هجوب اونيس نأ امإو . دعب نم اوااقام درونسو ؟ قيقح ءىث هيف

 ىدنع امو . ليبس كلذ لثم ىلإ ناك نإ « سانجأللا :ذه ريغ ساج نوكي نأ ليحتس هنأ

 . كلذ ىف هب دتعب ائيش اولمع مهنأ

 ففاكتت مث ؛ هلاح لمأتنل هيف ةروهشملا ةمسقلا ءاحنأ نم ًادحاو ركذنف نآلا ئدتبنو

 . هيف ا ةقيقحلا ةافاوم نمضت نأ ريغ نم « لييسلا ضرغلا اذه ىلإ برقت ةمسق

 كش ال « تالوقملا نم دحاو رهوهلا نإ : مهضعب هلاق ام اهنف ةروبشملا ةمسقلا امأف
 ع ةرشع تالوقملا تمت « اهتيعست ىلإ « ضارعألا ىه ىتلا « ةعسنلا انمسق اذإف ؛ هيف

 «جراخ نمدريغ ببسب هيلء دراو ريغ هعوضوم ىف ًارقتسم نوكي نأ امإ ضرعلا نإ : لاقف
 نأ امإو ؛ عضوو ةيفيكو ةيمك : ةنالث ماسقأ وهو ؛ جراخلا كلذ نإ ةبسن ىلإ جاتحم الو

 «هفن نم ثعبش سأ ىلإ ةجاح هيف هل نوكن ال ثيحب ؛ جراخ نم هياء ادراو نوكي

 نأ امإو؛ هلو ىتمو نيألا : ةثالث ماسقأ وهو ؛هيلإ دنتسي جراخ نم صأ دوجو ةيفيكب لب
 ماسق وهو طقفجراخ نم سلو : جراخ نم ءىس نببو هنيب م امإ سهأ كانه نوكي

 ةداملا ع اي راج اهركذب هنو ةيثالالاهذه مأ كح مث. لاعفنالاو لعفلاو فاضملا :ةئالث

 )١( ن «م 6ع ام ءدناكر ؛ ى ءم ءاع ناكف :ناك ]| عتتاكو : تاكف ||

 ) )4ننم ةطقاص : سنج (07) ||ن سوء دام : اه (ه) || م حراخ : اجراخ |[

 )( لماتم : لمأعل .|| )٠١( ||اع ةقفاوم : ةظاوع )١8( ى اع ءةرشملا :ةرثع ||

 ) )16س ةبن : ىلإ بسن || ىاجاتحم : جانحم (١؛) ||اسدراو : هيطدراو || اعلاقو : لاق ||

 نع مع عفاش ء د ةينك : ةيفيك (15) || نا« ماء د عوذرم : عضو ||
 ١١( د نم ةطقاس ؛ ى؟ نء مءىشث ؛؟ س نم مأ : نمءىش || )١8( لمفلاو فاضملا

 اس ناضملاو لام ألاو لعفلا : لانمتالاو | )١8( نةنالثا : ةيئاللا .
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 جس د ناش ءاهامجإ ساشللاس

 هةملب للا و رورسلللاا ني دوو ووو نيو ووو سس ساعسس> جحا رسل أ حا ا 0 ا م7آ

 تر را كوول تحس 6 ةقتلقا للاسم قسم. ةنالقتلا نكن ند ترحيبا
 تاكرولاو «ةالثم حيباسنلاو « ةيالثلل الإ عيمج و لك لاقي ال كلذلو مانيدع ةيسالالا نإ

 كلذ هبشأ امو « هثالث راطق ًالاو ؛ ثالن

 نكمي هنكلو . بيرق ريغ بيرقت ليبس ىلع ءىث اذهنأ تملع دقو ؛ هوااق ام اذهف

 روصت ىلإ هروصتجو< نأامإ ولحيالف ضرع لكنإ : لاقت. د نأب الياق دكؤي و ذخأملا اذه . رعدبنأ

 ماسقأ ىلع كلذ ىلإ جوح ال ىذلاو . كلذ ىنإ جوحي الوأ « هل عوضوملا 5 ءىث

 ءايشأ ىف ةبسل عوقو ىلإ جوحي دقف .٠ كلذ ىلإ جوحي مل نإو ؛ نوكي نأ امإ : ةيالث

 هذهف «٠ اجو ناك نإف . ةتبلا كلذ ىنإ جوحيال نأ امإو ؛ هنع ةجراخ تسيا هيف ىه

 ةرياغتم لاح ضعب دنع اهضعبا ءازحأ هل نوكت ىتح ام هجوب |مسقنم عوضوملا لعجن ةجاحلا
 لك نأ ضعب ىلإ امضعب مسجلا ءازحأ ةبسن ود ذإ ؛ عضولا ةلوقم وه كلدو ؛ ةبسنلا ىف

 نم « تاذلاب اهل ضرعت ىبلا تافالتخالا ىه هذه نإف . لكلا نم وه نيأ اهنم دحاو

 نوكتال اهنإف « خناورو ناولأك ىرحخأ ضارعأب نوكي ىذلاو . مسقنم ءازجأ ىه ثيح

 نوكي لب ؛ءىثلا اهب مسقدق ءازحب أ ىهامب ءاهنيب ةلصاحلاةمساقلا ةبسنلا دمبنوكتو كلذ دعبالإ

 اهب لكلا ريصي الو « ضراع ىف رخاالل ًآفلانع دحاو لك ابب ريصي ةيريغب فالتخالا كلذ

 ءازجألا بسن ببسب لكلل نوكت لاح ىف الإ ايضرع سيلو « (بب دتعي ةد>او ةئيد
 وه اذه نوكي نأ هبشيف . لكلل ٌةدحاو الاح كلذ نوكي ام سعأ ىف ضعب ىلإ اهضع

 ءازج الل ةفاضإلاو لكلال عضولا

 هتاذل ًارثأ نوكي نأ امإف ؛ اهف عقت ردا ا و حبلا

 الصم ادع هف ضرفب دحاوب هدع نكمي نأ هتهج نم هل ريصي ثيحب رهوجللا لمجي

 || ىا«© م « س نم ةطقاسم : ةيثالثلا نإ (؟) || عا« س ةثالثلا لي رقت « ةيثالثلا 00

 || ن بيرقتلا ليس : بيرت ليس (4) || دهقشاامل : هبشأ اع (0) || ن كلذكو : كلذلر
 «اع « اس ©« د نم ةطقاس : كلذ ىلا || ن« م« اع« اس « د نم ةطقاس : هل (1) 1| اع نكل : هنكل

 !| ىء اعناو : نإف (م) || م نأ امإو :ملنإر (7) |! ن جوحي ىذلا : جوحيال ىألا || ن ؛ م

 « ىاةمسقنم ا: مقنم )1١١( || س هذه : ىههذه )١١( || ى شماه لك ذإ : لك نأ 60

 :املاحم || ع نم ةطقاس : اب )١4( 1| اع نم ةطقاس : اس )١( || نأ مى اعء ام مقنل

 : الاح )١15( || اع « ع ةياهت ؟ س « م ةيهام اهب : ةئيه اجب (١ه-4١) || سس ارياغم ؟ د افلاختم

 .٠ م « اس ةدحاوب : دحاوب (رو) || سره :وه اذه || ه لكلا ىف : لكلل|| ن ةلاح



 0 تالوقملا -.قطنملا

 مسحللا ىف ةلصاح ةئره نوكيف كلذك نوكي النأ امإو ؛ ةيككلا. وه اذهو ؛ الصفنم وأ

 حصي ى> « ةئبلا لعف وأ ةوقب ءىش ىلإ ةبسن مسهل لمجم نأ ىلإ اهروصن جوحيال

 ةيفيك .ىمسي ادهف ؟ هروصت

 امأو « ضعب ىلإ امضعب لعقلاب وأ ةوقلاب مسحلا ءازحأل ام ةبسن بجويف عضولا امأف

 عضؤلا ىنعأ « ناكرتشيو .' ةوقلاب ءازجأ وأ هز ىلإ لكلل ام ةبس بجوي وهف ّمكلا
 لكف . امهرودن حصنز ىتح ةوجواا نم هجوب ةرثكو ةمسق ىلإ ناريس امهنأ ىف « ةكلاو

 وهف جراخ ىلإ ةبسن كلذ ىف بجوت الو هروصتىف هوجوأ|أ نم هجوب ةمسق بجوتال ةئيه
 . ةنالث هوجو ىلع مسقلا اذه نأ نذإ نيبف . ةيفيك

 سايقلاب ةلوقتم ةيهاملا لمحت ةبسن بجوينأ امإف :جراخىلإ ةبسن بجوي ىذلا امأو
 ؛ ةفاضإلاوه اذهو ؛ ةمننلا 'ءم ىف هباشتم ساكنا كانه نوكي و « هيأإ بوسنملا ىلإ

 .ضارعألا ىلإ وأ .هاوحلاا ىلإ نوكت نأ امإ ذئنيف-؛ كلذ بجوتال ةبسنلان وكت نأ امإ و
 روم الق حتست (مإ لب ؛ةبسن اهيا وأ اهل لعجت نأ قدتسنال اهسفنأل مناف ىهاوجلاا امأو
 نوكت نأ امإ ضارعألا كلتف«ضارعأ ىلإ نوكي ام ٍريتعملا ذإف .اهب صتخن اهيف لاوحأو

 ىهف «ةبسل ىه «ضارعأ ىلإ ةبسنلا امأو .ةبسنلا ضاررعأ ريغ نم وأ ةبسنلا ضارنعأ نم
 اهرخآ ىف ىدؤت ةبسنلا ىلإ ةبسنلا نإؤ كلذ عمو . ةياهنلا ريغ ىلإ لسلستت .ىتلا رومألا نم

 بهذ الإو ؛ بوسنم ريغ لوأ دنع رقتستو ؛ ةبسنلاهيلإ ىذلا ريخألا ءىشلا ىلإ ةبسن ىلإ

 ؛ اف ةيسنال ىلا .ضارعألا ىلإ ىه امنإ ةريخألا ةيقيقلا ةبسنلا نوكتف ؛ ةياهنلا ريغ ىلإ
 . عضو ىلإ امإو ةيفيك ىلإ امإ و ةيك ىلإ امإ نوكتف

 بسنت نأ « اهيلإ تبسن نإ « بجي لب قفتا فيك تايككلا ىلإ بسنت ال ءايشألاو
 ؛ هلاح رادقمب وأ هتاذ رادقمب هردقي ؛ رخخآ مهوحلا ارادقم م اذ ًارهوج لعجي ةيك ىلإ

 « ع« د ةرثكلا : ةرثكر (1) || ب لمفلا : لمفلاب () || د جوحي امل: جوحيال (؟) ||ماعأف : طا (1)
 ||م «ع« د نم ةطقاس:جراخ ىلإ(5) || عىهن: وهن (7) || سب اهروست :امجرومت || م« ا

 ||م«ع ءدنذاف :ذإف )١8( || ىلمفت : لمجن )١١( (||اع فاضملا : هفاضإلا )٠١(

 :ريخألا || اس ةبسن : ةسنىلا )١1( 1| اع نم ةطقاس : ةبسنلا ىلا || ه ةيبسنلا + : رومألا )١6(

 :ارادقم(١٠) (|| نءد بنت نوكت نأ :بنت نأ || داط : اهلا (19) || م ءاع ءع عت اس « درخآلا

 . ى« م نم ةطقاس :رخآ ||ه « ن « ماردقم
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 لب « مسلبا رادقم ريغ مسملا رادقم ىف راق رادقم مسحللا لاوحأ نم لاحل نوكي الو

 . ةكرحىمس ةراق ريغ ةلاح لكو .ةراق ريغ ةلادل نوكيف «راق ريغ ًاراددةم هلثم نوكي نأ بحي

 نوكي نأ. ودو«لاحب 0 رم-ج ىف هدوجوأ ريصي رادنةمب امإ ةبسفلا هده نذإ نوكتف

 . نامزلا وه اذهو«انفصو ام ىلع لاخلا رادقمب وأ, ىواحلا ود اذهوءهيف ىوتحي وأ هي ويب

 ىلإ ةبسنلاو . نامزلا ىلإ وأ ىواحلا ىلإ ةبن نوكت نأ ام ولت ال كلا ىلإ ةبسنلا نذإف
 وهو ؛ نييألا وهو ؛ همزلي الو هلاةتناب ىلقتني ال واح ىلإ ةبسن نوكت نأ امإ أدبأ ىواحلا

 مك اذهو ؛ ةهلقنا دنع مزال واح ىلإ ةبسن امإو ؛ ناث ناكم وأ لوأ ناكم ىلإ ةبسن امإ

 نم ثعبط ىلا تالوقملا عاونأ نأ نيبلاكف ؛ ةدملا ةلوقم نيلصحملا ضع. هياإ بهذي
 هنأ ملعت نأ ىغبنيف ةيفيكلا ىلإ ةبسنلا امأو .ةدحلاا امإ و ىتم امإ و نيأ امإ ىه ملا ىنإ ةبسنلا

 نم وأ كاذ نم اذه ىف نوكت ةيفيك لب :ىهوج ىلإ اب وسنم رهوإبا لعجت ةيفيك لك سيل
 فكل ةيق نك يذلا لاقط رقنلا نق: سيرهودا دعنا نيتك كنك اذان + ده قلك

 . لعفي نأ ةلوةم وه ةيفيكلا هنم نوكتت ىذلا لاحو ؛ لعفني نأ ةلوةم و> نيذه نم

 هنأ الإ ؛ نوناقلا ناحتمال هتب واجمو هتحص نإ ال فلكم بورقتلا نم برض اذهف

 تيأرواو «فلاكتو ىرخأ هوجو هيف مارت نأ نكميو ؛ تقولا انه ىف نرضح ام برقأ

 ؛ اذه نم برقأ نوكت هذه ريغ ةمسق مسقأ نأ تيخوتل ةيقيقح ةجم وأ ةدئاف كلذ ىف

 انيفكي ردقلا اذهف . ناديعب امهف « هسفن قحلا اغلبي ملاذإ ؛« برقألاو بررقا نكلو

 . ةرشعلا هذه لاوحأ فرعت ىف

 ظفل لك سيلو . فااؤب (ىل ءازجأ نوكت ىلا ىه اهيناعمو ةرشعلا ظافلألا هذهف

 هللا دبع ناف « قطنملا لهأ لامتسا بسحب افلؤم نوكي ناسالاو عومسملا بسحب فلؤم
 «اس ©« د فصر : امدءر ١) || س امإ : امإ (؟«) || ه لب رادقم : لب مسحلا رادقم )1(

 || ىى ن6 ععء د نم ةطقام : ادبأ (1) || ه ىتلاره نامزلا ىلإ ةسنلاو ل- : نامزلا || نع« م

 || ن نم ةطقام : ثعبنت (ه) || عناكم ىلا وأ : ناكم وأ (0) || نواح ىلا : واح ىلا ةبد

 || اع نمو : نم وأ || اس نوكت لس ؟ سيلا + : لب )٠١( || س « ب نم ةطقاس : ىه ()
 ||ه © ام نيذه لس : ةيفيكلا هم || ن6 م نم ةطقاس : نيذه نم (١؟) || ى ةيفبك : ةيفيكلا )١١(

 رضح : تقولا اذه ف فرض- )١4( || د نم ةطقاس : هني راجمو )١( | م لعفني : لعفي

 || ب نم ةطقاس : ةرثملا ظاملألا ءذهف )١8( || اع ةمسّه : ةمق )١6( || د بالا اذهىف
 .٠ ى « ع افلؤم اظفل : افلؤم (19) || سس « حي لاوحألا : ظافألا



 مىا/ تالوقملا - قطنملا

 اهناإف « ةغللا بسحب ةفلؤم تناك نإو « ظافلألا هذه لاثمأو ًارش طبأتو نمحرلا دبعو

 تلعج ثيح « اهئازجأب لدي نأ داري ال ناك ذإ « قطنملا رظن بسحب تافلؤملا ىف دعت ال

 ىنعم ىلع اهب لدي نأ قفتي دق ناك نإو ؛ الصأ ىنعم ىلع « ةيصخش ٌءامسأو ًاباقلأ

 . رخخآ عوضوم ىف

 لوقك ؛ فااؤم ا فاؤم ريغ ةغللا بسحب ظفللا ناك امبرو

 ىلع لاد درقم طفل ةلالد نالدت شيعت سسيعن , ءانو شيعأ ة نمه نإف 4 شبعتو شعأ : : لئاقلا

 ةبسسلا ىلع لدت هيف ءايلا نأل « تافلؤملا دادع ىف سيل هاف ٠ ءايلاب شيعي امأو . درفم ىنعم

 عوضوم ىلع ةلالدلا ىنعأ «ةماكلل ىتلا ةلالدلا در الإ هيف سيلف ؛ طقف بئاغ عوضوم ىلإ

 1 عوضولل نييعت كانهف « ءاتلاو ةزمهلاب « 0 : لوقت ثيح امأو ؛ نبعم ريغ

 . دعب اذه ىف لوقلا حضتيسو ٠ ةماكلل ام ىلع ةلالد ةدايز كلذو

 ضعبو « الاوقأ ىمست ىتلا ةفلؤملا ظافلألا ءازحأ ذخؤت اهنم ىلا ىه ةرشعلا هذهو
 بزكي نأ وأ قدصي, نأ حلصي ىذلا وهو اريخو ةيضق نوكي هذه ىناعم نم فلؤيام
 حلصي ال ىذلا وهو ؛ اريخو ةيضق سيل كلذ ضعبو ؛ ناويح ناسنإلا : انلوقك

 نأ وهو ؛ موسرلاو دودحل نوكي ىذلا بيكرتلاكو ؛ بتاكلا ديز : انلوقك ؛ كلذل
 صيصخت وأ فيرعت ةدايز ليبس ىلع ضعب رثإ اهضعب ىتاي فلاتت ىلا ظافلألا نوكت
 ناوبحلا : كلوق وح ؛ ”ىذلا” لامتسا هيف حلصي ىذلا وهو ؛ وه هنأ ىلع مدقتملا ىنملل
 ىذلا بيكرتلاكو؛ تئاملاوه ىذلا قطانلاوه ىذلاناويحلا : انلوقك كلذ نإف و تئاملا قطانلا

 قمم : درفم ىنمم () || ى« م نم ةطقاس : درفم ىنمم لع لاد (5-0) || ن نم ةطفاس : ةغلا )١(
 || ب شيعأو شيمت : شيمتو شيعأ ( 4 ) || م تناف: بئاغ ( 4) || سس « ب سيظ : سيل نق || علسع
 ||اعذهن : هذهو(١١) (||د نم ةطتاس : لوقلا )٠١( ||ىع ع* اغع* عء د : تح

 ءانوقك )1١١( || عليبس 5 :ليس لع )٠6( || ىء ن؟ م « اس « د فاكسالا :بتكلا )١4(
 هل : ىذلا بيكرتلكو || د وه قطالا : وه ىذلا قانا . || .ىع م6 ع( دكلوتك
 ه ى ره
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 عضاوم ىف تدع دف ىرخأ ءايشأو ءادنلاو ىبنلاو رمألاو هلآ سااو ءاعدلا ىف

 ؛ بذإك الو قداص ىنعم ىلع لدت ال اهنإف ؟ ةدرفملا ظافلألا امأف . ىرخأ

 ؟ىناعملا ىف ىذلا ببذكلاو قدصلا ًاب ذك الو ًاقدص نوكم.. سفنلا ىف اهداح1 وأ اهتناعق“الو

 ىنعم وأ قداص ىنمم لع تاد صوصخم فيلأتلا نم هجو ىلع ظافلألا هذه تفلأ اذإ لب

 : ةقداص تناك دوجولا تقباط #_رإ .٠ نهذلا ىف تفلأ اذإ اهناعمو . بذاك

 ءارحأ ىهف ٠ ةيذاك الو ةقداص نكت مل نإو . هذه مث . هقباطت مل نإ ةيذاك وأ

 . ةيذاكلاو ةقداصلا

 ةيناثلا ةلاقملا تمت

 )١( اهداحآ وأ () |ىف4م(,ععيدمذه ل : انك (؟) (|[!مى«ع «درغأ : ىرختا :

 نم نم ةطقاس : هبباطت مل نا (1) (| ى ابذاك الو افدام : ابذك الو اقدم || ن « د اهداحآر ٠

 هلا نم ىنالا نفلا نم مح ؟ م « اع« ع « د نم ةطقاس : ةيناثلا ةلاقملا تمن (ه) || ه هذهن : ءذه مث

 هقلخ ريخ ىلم هللا ىلصو « نيملاعلا بر هلل دحلاو ل ؛ ه ةياهت الل دحلا لقعلا بهاولو ©« قطنملا ف لوألا

 ىنيمحأ هلآو دم .



 ةعلاعلا ةلاقملا

 ىناثلا نفلا نم

 ءافشلا باك نم ىلوألا هللا نم





 8 تالوقملا  قطنملا

 ةثلاثلا هلاقملا

 لوصف ةعب رأ ىهو

 [ لوألا لصفلا
 (1) لصف

 سهاومللا بتارم لاح ةلمجلاب و ةثلاثلاو ةيناثلاو لوألا .هاوحلا ىف

 ةيرهودلا ىف ةيئزحلاو ةيلكلا

 اهقالطإ ديرأ نإ « رهوملا ةظفل نأ موق معزف . رهوحلا ةلوقم ىف نآلا ملكتلف
 ىنعم ىلع امأو . ىسنحلا لوقلاو ؤطاوتلا ىلع لاقت نأ نكمأ © اهدحو ماسجألا ىلع
 لويملا نأل كلذو . دوجوملا عوقو كيخشنلا وأ قافتالاب عقت امنإف ©« مسحللا نم معأ

 ؛ امهدوجو بب-ومه ىنذلا قرافملاو بكرملا نم ةيردوحلا ىنعم ىف مدقأ ةرودلاو
 تاوذ عم مقت ال ئدابملا نأو ؛ كلذ عيمج نم مدقأ وهرحالاب اهدحأ ماوق ببسو

 صأ عوضوم ىفال ةدوجوم اهنوك نأب اوفرتعا دقف كلذ عمو . ةدحاو هلوقم ىف ىدابملا
 : اولاقو . ضعب لبق اهضعبا عوضوم ىنال دوجوملا ناك نإو « اهعيمح هيف كرتش

 نم هب “ عوضوم ىفال ” قوحلف « رخئاثلاو مدقتلاب هذه ىلع لاقي ناك اذإ دوجولا نإ
 . ةدحاو ةبنام ىلع ايف دوجولا لمجم سيل « ىلس ىنعم وهو « دعب

 اى اسنج رهوملاا ةلوقم نوكت ال نأ مزاي ال تاهحلا هذه نم نإ « ًالوأ : لوقنف
 تاوذل ئدابملا ةكراشم لاحو رخأتلاو مدقتلا لاح امأ . مسج ريغ وه (ملو مسج وه

 || ه قطملا ف ىلوألا هلا مم نال نفلا نم هل ؛؟ ن « د ىناثلا نفلا نم ل : ةثلالا )١(
 :لوألا (ه0) ||ه» ليصفتلاب ةمب رآلا لوصفلا ني وانع لس : لوصف ||ه نم ةطقاس : ىهو (؟)

 :ملا(9) || ىء ه ؟ علوقلا لعو : لوقلا» () || عةلوألا ؛ ىء ه « م« سع ديلوألا
 : نأ, || اعنم ةطشاع: ببسو )1١( || اعنأ : نأل || ىء م« ع «د دوجولا : دوجوملا || ىرهوملا
 : دوجولا )١4( || ىءمء2ع اولاقق : اولاتر || م ع« د دوجولا : دوجوملا )١١( ||مءاعناف

 . ىلب لاوحألا : هذه )1١1( || د نم ةطقاس : اهيف دوجولا || نءاس امهيف : ايف )١5( || مع دوجوملا



 لوألا ىلصفلا  ةئلانلا ةلاقملا ٠
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 نإف « كلذ عمو ؟؛ هنايب اثم كل فام دق سماف « اهتكراشم ريغو سنها ىف ئدابملا

 . ضعب نم مدقأ ماسجألا ضعب لب ؛ ةبترملا ىف

 لبق اهضعب ىلع عقاو لاحم ال هنأ رهوحلا ممر ىف ذوخأملا دوجوملا ثيدح امأو

 «عوضوم ىفال دوجوملا وه رهوملاا نإ انلوق نإ : لوقتف لحي نأ هقحو كش وهف «ضعب
 .بيرق نع هحصون امل « دوجوم وه ثيح نم « دوجوملا لاح هيف دوجوملاب ىنعن انسا

 اهل دوجو ال اهنأل كلذو ؛ رهاوج تايلكلا لمجن نأ لاحتسال : كلذك ناك ولب

 دوجوملاب ىنع ولو . عوضوم ىف ءىث دوجوك سفنلا ىف اهدوجو امتإ و ؟ ةتبلا نايعألا ىف

 ناكو ؟ هيلإ نوبهذي ام ىلع ةقيقحلاب سعألا ناكل « نايعألا ىف دوجوملاوهو « كالو

 اهمزلت :ىبلا ةيهاملاو ؛ ىنعملا عوضوملا ىف ال دوجوملاب نونعي لب + ضعب لبق اهضعد

 « كجاض : لاقيام لثم ؛ عوضوم ىفال اهدوحو :نوكي نأ © تدجو اذإ « نايعألا ىف

 « نيعألا نيب قرفلا كل رهظي نأ تئش اذإ و . كحضي نأ بجنعتلا دنع ةنأش نم ىأ

 . كنع باغ اذإ « ديا ام اصخش لمأتف ؛ كلزك سيلرخآلاو رهوجلا ىنمم امهدح| نأو

 . ًانكمم همارصنا كدنع ناك ول « ملاعلا نم همارصنا ناكمإ عم رهاولا نم ام اهون وأ

 ع نايعألا ىف ةدوجوم تناك اذإ ؛ ةيهام هنأ ملعت كنإف © هدوجو ىف كشب ام اعون وأ

 ؛رهوج هنأ ملعت اك« هتقيقحل لوألا موقملا وه ىنمملا اذه نأ ملمتو ؛ عوضوم ىفال تناك

 ًامودعم كدنع ناكامب ر لب « عوضوم ىفال لعفلاب نايعألا ىف دوجوم وه له هنأ ملعت الو

 || عنم ةطضاس : دوجوملا (4) || ىف ن 6 م6 اطءاس6دنمةطقاس :.امن (1)
 :ال )١56( || دن ء« عانوق : نإ الوق || د لحم : لحب (ه) || ع نم ةطقاس-: رهوملا

 : اماو (ه) || سس ليحتسيل : لاحتسال (7) | اس دوجولا لاح : دوجوملا لاح | ه سيل

 || س نكل : ناكل»(5) || ددوجرلا : دوجوملا || ىدوحيوكف : دوبوك || ىامأو

 ||. ىءو «ع 6 عوطوم : عوضومللا ||هءاع6ع باع ٌيهف ال : ضم )٠(
 اعون : اماعوف )١14( || ب نم ةطقاع : نأ, (١؟) || هبجمتملا : بجعلا )١١(

 : عوضوم ف٠. لمت )18--١١( || ب « ٌج امرهاومللا نم اعون : ام اعون )١٠6( || عع س
 . عرهاوجب : رهوج || م ةقيقحلا ؛ ع هتقيقحب : هتقيتحل || عال : ال تناك )1١( [| ن نم ةطقاس



 ١ تالؤقللا قطنملا

 ءىثل.الو دي ز ةيهامل اموقم سيل:عوضوم ىف ال نايعألا ف لعفلاب دوجولا نإف . دسب
 م « ءايشالا ةيهامل قحال وه ىذلا دوجوملا قوحل قحلي أ وه لب ؛ رهاؤحلا نم
 . لوألا'لب..« ًاسنج اذه سيلف ؛ تسماع

 نكي مل « عوضوملا نع .اهزنم ناكو « دوجولا ىه هتيهام ءىش ناك اذإ:كلذلو

 قل اذإ « دوجولا اهقحلي امإ ناممو ءايشأ ابنأ ىنعمب « رهاونلبا كراششي الو. سنلج ىف
 إال . ةكرشلاب رهاوجلا تايعونلو ءىثلا كلذل موقم سمأ دجوي ال لب. ؛ -ةفصلا هذه

 ىتاذ وه اموو ناك فيك لصاملا دوجولاك ءهذهل ضرع هريظنف ءىثلا كلذل ىتناذ وه ام
 ةيهام كانه سيل هنإف ؛ كلذ ىلع.لوقم ريغ ةيرهوجلا ىتمم موهفم نم تايعونلا هدم

 . دوجولا اهقخلي دوجولاريغ

 تفرعو ؛ .عوضوم ىفال دوجوم هنأ .ةفصب رهوملا نوك ةقيقح تفرع دمت
 . دوجولا لوصح .ناك نإو « رأت الو هيف مدقت ال سمأ ةفضلا هذبب رهوجلا نوك نأ
 ناسنإلل هب لاقي. ىذلا ىنعملا نأ مت «رخاتو مدقتب (مقاو «هيلإ سيم رابتعالا اده ىذلا
 . فاعض الو دادتشا الو ءرخأت الوب هيف عدقتال قطان

 نم هريغ ىللعو هيلع للوأ ةوف لصلفلا ىذلاو 4 كلذ قحلي ىذلا لمفلاب زبيعلا امأو

 . فالتخا هيفف « رومألا

 كنأ رحت الو 0 مح لانا ىلا ةيرهومجلا ةقيقح نأ ىلع ليلدلا امأو

 جنن ل نايعألا ىف تدجو اذإ : ٌةيهام اهسفت ىف ةروصلا نوك نإ : لوقت نأ كنكم ال

 نكرم ف ةققخلا هذه نإوأ ؛ كلذك بكرملا نوك لبق وه هيف دجوت ملو عوضوم ىلإ

 دوجو نإ : لوقت اك ؛ ةفصلا هذه ىلع ةروصلا نوكب ةقلعتم ةفصلا هذه نوك اهنأ ىف

 || م ةيهاملاب : ةيهامل || ع دوجوملا : دوجولا || ىء عذنأ نإ دق“: نندهب(١)
 :الو (ه) || ى.كلذك : كلل .(4) نس تايهامل : ةهامل (5) || م ءىقا: «ىثل
 رأ : تايعونو 10( || م« داذإوم: اذا || س نم ةطقاص : امإ || نع( م( عع« اس6 دام

 || م « اس « د هقحلي ؛ ه هقحليف : اهقحلي (4) || ن« م « اس « د ةكرتشملا : ةكرشلاب:|| م < اس تايعرتك
 «اس6 سود( نذناسإلا : ناسنالل || .سوه :اذه(١؟) || ماع © اص « د دوجرملا ؛ دوجولا

 ا امأو (15) || ىاةلعرأ : ىلمأ (١؛) || ىء ه هلل دج ؟ه«,م
 بكرملا ىف || ه6 م4 ع6 امنإو : نإ وأ || ام نم ةطقام : وه )١8( || عءس < ب هِف عاهف

 . نئ ةروصلل .نوكم هب ةقلعتنم : ةروصلا نوكي ةقطتم || ع نم ةطقام : نوك 05( ى كح م بكرل

 لل
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 لبق اهدوجو ذإ ؛ بكرملا دوجو لبق عوضوم ىفال امنوك نم هيلع ىه ام ىلع ةروصلا
 نذإف . عوضوم ىفال دوجولا وه اهل دوجولا كلذو ؛ اهدوجوب قلعتم هدوجوو ؛ هدوجو

 ! رهوجلا تاذ ىنعم وه |“ © ًاسنج رهوحلا نوكيال نأ بجوم رفغ اذه

 نإ : لوقت لب ؛ قحاوالا باكل كرتت نأ بحي ةيصاخ كوكش اذه دمب مث

 ةداملا ىنعأ « رهوجحلا كرت اهنم ىتلا ءايشألا نم ىنعأ ؛ بكرم امإ و طيسن امإ رهوملا

 ؛ قرافم ءىرب ود لب بكرملا ميوقت ىف لخادريغ نوكي نأ امإ طيسبلاو . ةروصلاو

 دوجو ىف بشحللا لوخد امإ هميوقت ىف لخادلاو ؛ هميوقت ىف الخاد نوكي نأ امإو
 . ةروص ىمسلو ؛ ىسركلا ىف ىسركلا لكش لوخد امإو ؛ ةدام ىمسبو ؛ ىسوكلا

 هولا د ةوقاانلت 4 لجسفلا درو تكرللا هذعو مراكب نرك ال ا سدا
 امإ و ايأك دجوي نأ امإ كلذ عيمج و . اهلوصحب لعفلاب وه ام ود بٌكرملا ريصي امنإ ام
 اهمزلي ىلا هيهام « كل هتمدق مرهوج ود امتإ « رهوحلا ناك اذإو . ايئزح دجوي نأ

 ناكل الإو « نايعألا ىف دوجوم ود ثيح نم سيل « ماهوألا ىف وأ نايعألا ىف دوجو

 ءىثلا رهودلاب ىنمن امنإ لب « اولاق اك « انطاوتم ال اكّكشم رهومللا ةظفل نم موهفملا

 نأ بجو © عوضوم ىف ال نوكي نأ نايعألا ىف هل ةيصاخلاا ةيهاملا دوجو قح ىذلا

 هنأل رهوج ود امنإ ناسنإلاف . ًارهوج اهتقيقحل « ًالثم ناسنإلاك «ةيهاملا هذه نوكت نأ
 ؛« ناسنإ هنأل ارهوج ناكاذإو ؛ دوجولا نم ًاوحت نايعألا ىف دوجوم هنألال « ناسنإ

 وأ نايعألا ىف لوصحل | لئم اضيأو مومعلاو ةيصخشلا لثم ىنعأ « قحاوللا نم هقحل اف

 لطبتال « ضارعأو مزاول ردوحلا قحاواو ؛ ًارهوج قحلت رومأ ىهف « نهذلا ىف ررقتلا
 .هتاذ تلطب دق رهوجلا ذإ ؛ رهوحلاريغ تقحلدق نوكتن «هتاذ لطبتف « هتيرهوج اهعم

 )١ - ١؟( ص « ب اهدوجو لبق : هدوجو لبق 1| د نم ةطقاس : عوذوم ىف . .. دوجو لبق ||
 )١( بِثحلا (7) ||« درهارملا : رهوجلا || عنوكت ل :اذه (م) (|اس كلذكر : كلذ :

 ةداملاو (5) ||| عىسركلا دوجو ف : ىسركلا ف || عوأ : امام (ه) || مء دةبشنلا :
 ىروه : ىف || ى ةدأاملا || )٠١( اطوصخحب || مام ؛ اساجإاه؛ ن نم ةطقاس : امإاه :

 ى هلوصح || )*١7( ىعء اصدظقل : ةظفل || )+ )1١ام هي : هل || ع ةصاخلا- : .ةيصاخلا |(

 ه نوكب ال نأ : نوكي نأ || )١6( ى ا« س اتقيقحي : اتقيقخل || )16--١١( ع نب ةطماس: نانإ هنأل ||
 )90( ه هلوصح :لوصحلا || )١07 -١8( عدرقتلاو : ررقلارأ || )١8( م ؟ اع« دوهف : ىهنف ||

 ن ضراوع ضارعأ || ن « عرهاوملا :.رهرحلا || ى« ه ىمأ : رومأ || )١5( تلطب.دق رهوملاذإ
 ىرهوملا تاذ لطي ذإ : هتاذ .



 7 تالوقملا - قطنملا

 هنأ هياع حيت ذإ ؛ رهوج اضيأ ىلكلا لوقعملاو ؛رهاوج نايعألا ىف صاخشألا نإف

 ؛رهوحلا لوقعم هنأل سيل « عوضوملا ىف نوكتال نأ نايعألل .ىف دوجولا ىف اهقح ةيهام
 ضرع سمأ ماع هنوك لب ؛ضرعو ملد هنأ نظف ءسمأ ىف ككش امبر رهوملا لوقعم نإف
 . ردوج هتيءامب رهوجنل كراثملاو ؛ رهوجلا ةيهاف هتيهام امأو ؛ ضرعلا وهو ؛ هتيهامل

 ثيح نم «٠ اضيأ سنحلا د>و « ةعيبط و» ثيح نم « عونلا دح نإف كلذكو
 اهدح ىف اهكراش (ف ؛ مهاوج اهنا امف كنب ال ىلا صاخشألا ىلع نالومم « ةعيبط وه
 : ضارعألاب ةفنتكم نايعألاف ةدوجوم اهنأل ىهاوج ىه ام تناكولو . ,هوج رهف

 ؛ تايداملا هذه ىف ضراع دوجولا نأ مس ذإ ؛ اهتيهامل ةضراع رومألا ةيرهوج تناكل

 ناك نأ هل ضرع ءىش نوكيف ؛ ارهوج يهوجب هسفن ىف سيل ام لمجن ضراوعلا تناكلو

 .هاوج سهاوجلا تاياكف ليحتسم اذه ذإو . ئثل ةضراع :ء:مهوملا نوكتف ؛ ارهوج
 . اهتايهام ىف

 [ ىناشلا لصفلا |

 (ب) لصف
 ثاانلاو ىناثلاو لوألا ىهوجلاا ىف

 ةدحاو ةعيبط ىف هكرتشملا رومأللا ىف لوألاو . تايصخشلا ىه لوألا ىهاوجا نكل
 لوأ ىهواا نأ مي ؛ هنيعب ىنعملا كلذ ىف الوأ نوكي نأ امإ هنإف ؛ نبهجو ىلع نوكي دف

 نكلو ؛ اريخأ الو لوأ ىنمملاكلذ ىف نوكي ال نأ امإ و « ضرعلا ىلإ سايقلاب دوجولا ىف
 . رخخآ ىنعممورخآ هجوب الوأ نوكي

 )١( ع نم ةطقام : رهوهبا لودعم نإف (؟) ||| م رأرهرج ؛ عره + : ذإرهوج ||
 سا ضراع : ضرع || ىء عوعب هع هبت هنأ || ى نظر : نظ || اس ككش : ككش ||

 )«( ىء مءاع ءاس نم ةطتاس : ىلا (5) || ىءاس كلذل : كلذكو (ه) ىرهوحلا : رجم ||

 اهتيهامل || ىناكل : تناكل (م8) || ىرهاوج :سهوج رهن (7) || ىءاع كمي الو :كشيال :
 ع هذه : هذه ىف |! ىء م؛اع6 ع دوجو ا : دوجولا || س حصي : مح || ىاجتاهامل || )٠١( :يهاوج

 د نم ةطقام [| )١١( ن«س؛ب لوألا : لرألا || س هوما : ىهاوملا || عنم ةطقاس : نكل ||
 )13( ىلقأ : لوأ || دامإف : اطاهظ || )١7( ىذ مع اسع دارتآ : اريخأ .
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 نيب قرفو : ىلوأ تناكنإ و ٠ ةيزهوحلا ةقيقح ىف آلوأ.تسبل ةيصخشلا مهاوملاف
 12 5 ا 7 5

 تناك اذإ .مهب ىلوأ.نوكي دق. لب. ؛ هب لبق وهف ءىّسب ىلوأ وهاه لك سيلف ؛وألاو.لو زا

 تايئؤملاو. . مويغل امم دوجولا ىف هل مدقأ وأ هريغل اممرتكأ ةل نوكن هتالاكو ئثلا قحاو

 . اهريغ اهبمهن ملاحم الو امل .ىتلا ةيهالل ةقيقحلا كلت ذإ:؛ ةيرهوجلاا ةقيقح.ف لوأ تسيل

 نمو « دوجولا ةهج نء لوأ اهنأل“؛ ةيرهوملااب ىلوأ ةيصخشلا ىهاوملا نكلو

 فنايعالا ىف لوصحلا وهو « ارهوج ىهوحلبا ناك هرابتعاب ىذلا سعألاررقت ةهج

 . ةيمسنلا ىلإ ٍقبسلا ةهج نءو ؛ ًاضيأ ةليضفلاو لاجلا ةهج نمو « عوضوم ىفال

 ةلوقم امإ ىهف ٠ لمعفلاب ةيلك ىه ثيح نم « ةيلكلا ىهاوجلا نإف دوجولا ةهج نم امأ
 نوكت نأ كلذ اهدوجوو . الإ ةبن امل ربتعم وأ « لعفلاب تايئزحللا ىلإ سايقلاب
 صخشلا جامي سيلو . تاعوضوملا نم (4ف دب الف ؛ تاعؤضوم ىلع م هجوب ةلوقم

 نوكي نأ ىلإ « ةرثك ىلع ايمهو وأ ايدوجو اللوق هانعم لوقم ريغ ىأ : ًاصخش نوكي نإ ىف
 نوكي نأ صخش لك دوجو رزقت طرش نم ناكل الإو ؛ هريغ ىلعو هيلع لوقمرخآ ئن
 . ىلكلا نع نغتسم وهف « هدوجو ررقت ىف هبحاص نع نغتسم صخش لك ذإو . هريغ هعم

 كلذك « ىنزحللا ىلإ سايقلاب ىلك وه امنإ م ؛ ىلكلا نإ : لاقو لئاس لأس نإف

 ةيعام ىه ثيح نم « ىنزحلاا ةيهام نأ اكو . ىلكلا ىلإ سايقلاب بزب وه امن ىنزحلا

 . هتيهام ىه ثيح نه « ىلكلا ةيهام كلذك ىنرحب وه ثيح نم لب « ىلكلاب قلعت ال

 انمالك ميل : هنأ كلذ نع باوملباف « ىلكوه ثيح ن. «قلعتت لب « ىنزملاب قلعت ال
 ىلع لوقم وه ام ىلكلاب ىنعن لب « نافياضتم امه ثح ن. « ىنزحلاو ىلكلا ىف انه اه

 || سالوأنوكي : ىلرأ ذوكي ]| نءمءاسءد هلق :هيلبق || اسءىثلا :ءىشب (؟)
 ||ه وحلا: ةيرهوملا ||اعىلوأ : لوأ(+)  (||ه ناك اذإ : تناك اذإ || م «<ع« دذإ : اذإ

 لب ؛ هدوجوو .(9) (||ع نم : نمو (7) عمىفو : وهم )١( || س ىلوأ : لوأ (ه)

 || ىهانمم ىف : ءانعم || ه وأ ؛م « د « خي ىلإ : ىأ )١١( || ع هجوب :ام هجوب )2٠١( عاهدوجو

 لضاف لجرا طخ .نم ةخسن ىف ”* تسيل ةرابعلا هذه نأ ىلإ ةراشإ مع فو'4 د ةطقاس :: ةرثك ىلع . . . ريف ىأ

 |[عىهو :لعم ||»©ن 6ع ع دالوقتم : لوقع || سائيش :ءىث )١5( || ** ةيشاح انلظأو

 || ىءو « عهنأ : امإ 1| اس نم ةطقاص : اك || ىى؟م(ءع « اس« د ذنإو : نإف )١4(.

 ةيعام.: هتيهام- )١5( || ب نم ةاتاص : "م )١٠( || د نم ةطقاس : ىنزللا كلك( )هس ) ١

 ٠ ب لب : تمت لب )١7( (||م عدد



 4 تالوقملا - قطنملا

 . ورمعو ديرك ؛ ددملاب دحاو وه لب « نيريثك ىلع الوم سيل ام ىنزحلابو ؛ نيريثك
 ء هنيلك ىلزح وه ثيح نم« و 4و دوز ىف رظذن انسلو . لكلاب قلتي ال ىنءملا اذهو

 اذهو . فاضملا ةلباقم ريغ ةلباقب لكلا لاقي ىذلا « درفم صخش وه ثيح نم لب
 . ىلكلا ةعيبطب هدوجو قلعتي ال

 « ًادوجوم ىلكلا نيوكي نأب هدوجو قلعس ال ؟ « هنيعب صخشلا نإ : لئاف لاق نإف

 لب ؟ هنيعب اصخش ربتعن اضيأ انساو : لوقنف ؛؟ هنيعب ضخشلاب قلعتي ال اضيأ ىلكتلاف
 «ةياكلاةميبطلا دوجوب دوجولا ىف امل قلعت ال قالطإ | ىلع ةيصخشلا ةعيبطلا نإ : لؤقت

 ةقلعتم .ىهف ةيلكلا ةعيبطلا امأو ؛ ةكرش نوكت نأ نمدب ال نوح « ةيلك ىه ثيح نم
 . هلاحم ال ام صخس

 ةيهام ذخأت مل انإ : لوقتف ©« ز ةميبط ن. مدقأ ناسنإلا ةءيبط نإ : ليق نإف

 اذه انكح مث ؛ ةيلك ةيهام ىه ثيح نم « اهانذخأ لب « ةيهام ىه ثيح نم « رهوجلا
 . دوجولا مدت وحن اذهف ؛ مكحلا

 ثيح نم رخآلا متذخأو ؛ فاضم وه ثيح نم « امهدحأ متذخأ منإ : ليق نإف

 هيلع ىضقن مث« انئش ذخأ ىءادذخا مف انيلع. محي .نأ دحأل سيل : لوقنف ؛ فاضمب سيل

 هيلع انكح اذإ « انئش ذخأ ىأ ذوخأملا لب ؛ ذخألا كلذ دنع هيلع قدصي امنإ محب

 | . عزاني نأ هل ذئتيخل « بذاكب
 ثميح نم ءاسشألا. هذه ق.رظني (امإ قطنملا نأ ىه كلذ ىف ةدئافلا « كلذ دعب و

 ذخأي نأ بجيفا؛ ةدوجوم ىه ثيح نم اهساق « تاجراخلااب اهبساف اذإف ؟ ةيلك ىه

 امأو . ورحت اذهف ؛ دوجولا ىف وه م ًادرفم جراخ نم هيلإ سيقملاو ةرورض اياك نيييقملا

 )١( دوه + : وه لب || 20ه ىصخشلا ىنزلا ؛ س ىثزحلا ىصختلا : فزخلا ||
 عةلباقمي : ةعيطب (4) | ةيكل : ةيلك || اع« ع ءاس ىنزيشيح : ىنزعوهاشيح (1؟) ||
 اع ةيصخشلا ةعيبط : ةيصخشلا ةعيطلا (7) || د ىلكلاو : ىلكلاف(١) || اس قلعت :. قلعتي ال ||

 ىعء مه« عامل + : نوكت (8) || ىء م.ةيلكلا ةعيط ؛ ن« د ةيلكلا هتعيط : ةيلكلا ةعيطلا ||
 ن ةعيط امأ : ةعيطلا امأ || )١١( (||اع ةذخأ : اهتذخأ )١0( م« اس« درخآ : رخآلا ||
 )١4( سمحت : ىضمت ||م « اع« اساق :-ايف || )١١( كلذ || ىةدئافلان : ةدئانلا :

 ||اس نم ةظاح )١8( س تايجراملاب :تاجراللاب(١م) ||ه انساق : اهداف || مي ةلوقم : ةيلك .



 ىلاثلا لصفلا  ةئلانلا ةهلاقملا 8م

 لوألا ىهاوجلاو . عوضوم لإ جاتحت ال نأ ٠« تدجو اذإ « اهنأش نم ىتلا ةيهاملا ىه

 . امل لصح مل ةيلكلا ىهاوحلاو ؛ ةيهاملا هياإ تسبق ىذلا سمألا اذه امل لصح دق

 الوصأو تاعوضؤم تناك ذإ اهنإ : موق لاق دقق « ةليضفلاو لاكلا ثيدح امأو
 هبف نيب ريغ هنإف ؛ ىفازج مالك اذهف « لضفأ ىهف ٠ لضفأ لصألاو عوضوملاو ؛ اهريذل
 ىذلا « لصألا وذ ناك امبر لب ؛ لضفأ نوكي نأ بحي عوضوملاو لصألا نأ

 لضفأ ءىش لك ناك ام اذهلو . لكك أو لصألا نم لضفأ « هليضف ةدايزو لصألا هل

 دجوت نأ لإهجوتم ةموبطلا ىف دصةلانأ ىه تايصخشلا ءذه هليضف نكلو . ىويحلا نم
 . املو اهنم لصحم ام نإف ؛ لصحت نأ بحي ىلا لاوحألاو لامفألاو صاخشألا هذه

 عو وم ّق ال دو>وم هنأ فرع ءىَث لوأ ن الف« ةيمسنلا ىلإ ىبسلا ثيدح امأو

 تاعوضوم تناك ذإ . اهلك ءايش الل ةقباس نوكت نأ ىرحلاب و ؛ ةيئزحلا صاخشألا ىهف
 ءىش لك ناكف ؟ “ ىف ” ليبس ىلع ضارع الل تاعوضومو “ ىلع ” ليبس ىلع !مايلكل
 « اهنإف ةيلكلا ىهاوحلا ءذهو . اهبف ادوجوم وأ اهيلع الوقم نوكي نأب امإ هدوجو

 ؛ سنحلا نم ةيرهوحلاب ىلوأ اهنم عونلاف ؛ ةتوافت اهنيب اذ امل نإف « ةيناث تناك نإو

 ةلالد نم رثكأ ةلالد اهيلع لدي هنأل « اهبتايهام ىف لوألا ىهاوجل ةكراشم دشأ هنأل كلذو
 كياوج نم متأ ًاباوج ناك « ناسإ : تلقف ؟ ورمجحو دز م : تلئاس اذإ كن ألو سنحلا

 ثحبلا ةدواعم ىل!لئاسال نوكي لب « ةيهاملا تيفو دق نوكت ال كانهف ؛ ناويح هنأب هنع
 ١ هيلإ برقأ وهف ؛« لوأ وه ثيح نم « لوأالل ةكراشم دشأ وه ام لكف . ليبس

 . ةيرهوحلاب ىلوأ وهف «رخأتيو هب مدقتي وه ثيح نم

 اذهل : اذه امل (؟) || ه(اع هرجلا : مهاوملا (١ || عىهر؛ ىف مءاس«دودو:وهف (1١)

 نإ : ذإ( 4 ) || ن هلإ : ةيهاملاهلإ || ى سيق ؛اع بسنت : تسيق || نم ةطقاس : ىذلا || ىكم« ع
 || ىكم«ععءاس6 داذهر : اذهنإ| م « اع « امنم ةطقاس : لضنأ ىهف )( || ىك ن « عء اس « س اذإ ؛ اع

 || ىلضف: ةليضف (7) || ن نم ةطقاس : هيف || س «© بهنإ : هلإف | ع مالكلا : مالك
 نإ )0( || اس لك أو ل : لرملا (م) ع نم ةطقاس : لك || ن 6 م « اس نم ةطقاس : ناك

 ضارعالا : ضارع الل )١5( || ن نم ةطقاس : او || م « ب امتإف : ام نإف || ى نم ةطتاس : لصحب ام

 ||ه متأ : رثكأ || عامأل : أل )١0( 1| عامل : ايل (14) ]| عفاكم : ناكف || ىع أ ع
 || ىاهتح + : ةيهاملا || عهنأ : هنأ )١0( || س نم ةطقاس :اباوج || س نم ةطقاص : اذإ (15)

 .نءي م(« امرعأي :سأتيو || س هيلع ل : مدقُي )١9(
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 عوتلا لاك هنود ىذلا عونلا نء . ىلك وه ثيح نم : سنملا لاح نأ ىلعو
 عوضوم هنأل عونلا ىلع ًامدقتم راص (مإ صخشلا نأ اكو . هنود ىذلا صخشلا نم

 عوضوم « اضيأ صخشلا دعب وهو « سنحلا نم عونلا لاح كلذكف « عونلاو سنه

 ىشاملا لثم : ةريثكض ارععأل عوضوم ناسنإلا نإف . هيف دجويف « ُديلكلا ضارعأالا

 . دوس الل بارغلاو « نباجرلا ىذو

 صخشلا سايقك تايصخشلا دمب رومألا راس ىلإ و سنجلا ىلإ عونلا سايقف
 ىذلا كشلا ىف هومتدروأ ىذلا لحلا نإ : لوقي نأ لئال نكلو ؛رومألا رئاسو عونلا ىلإ

 : ملق نأب « ىلكلاب قلعتم ىتزحلا كلذك « ىتزملاب قلعتم هنأ م « ىتكلا نأ هيف ركذ
 ديفي ال لح وهف © قىنعملا ثيح ؛ لكلا ىلإ فاضملا ىزحلا ريغ صخشلا نإ

 لوقم وه امنإ لب ٠ صخشلاك 0 نإؤ ؛ عونلا ىف كشلا كلذ لثم دروأ اذإ

 اونعي نأ الإ مهللا ؛ سنحلا ىلإ سايقلاب الإ اعون عونلا نوكي الف ؛ سنحلا ىلإ سايقلاب
 ًاصصخم ممالك نوكي مث ؛ صاخشألا ىلإ سايقلاب هتيعون ىذلا ؛ لفاسلا عونلا عونلاب

 سنجو طسوتم عون نيب ىلا ةسياقملا وانتي الو ؛ هسانجأو ريخألا عونلا نبي ةسداقملا

 ؛ مناف ؛ اًلوأ هفصو نوكي ثيح اعوضوم الو يءوتسم ريغ ًانايب نؤكيف ؛ هنف ىلعأ
 . ةبسنلا هذه هقوف سنج وه ام ىلإ طسوتم عون وه ام ةبسن نولعجم « ةلامأل

 ىلإ سايقلاب لوقم عون وه ثيح نه « آضيأ ناسنإلا ىف رظنن انسل انإ : لوقنف
 لكلا كراش و « ىكب سيل امو كلا نبب ةسداقملا ىف ناك لوألا انرظن لب. © سنجلاا

 نم سنج وه ىذلا ىكلا نأ ىف وه امن[ نآلا انرظنو ؛ هيلع لاقي ىكلاو « ةيهاملا ىف

 صخألا هل كراشملا لكلا نم هلاح ام صوصخلااو مومعلا ىف نيفلتخا نيكراشملا نيرلكلا

 )١( عبو سوه + : ىألا || )١ - ١( سس عونلا نم صخشلا : صخشلا نم عونلا ||
 ):( نكلو (7) || م6 اع ءعءاسءددوسألا : دوسأالل (0:) (||اع نم ةطقام :ةريثك :

 هءاس درو اذإ : :دررأ اذإ 63 || اس د صخشلا نإف : صخشلا نإ (9) || د« نغم « س « د نكل ||

 )١١( ع مهمالك : مكانك || ىع مءاع عونلاب : عوتلا عوالاب || )١6)( ([|م«عرخآلا :ريخألا )١4( لعأ

 ىىه « اع« عب ص هعدو : هفمو || ن لعأ : هم || )١6١( سنم ةطقاس : لاحم ال || )١8( نأ
 ب نيكراثملا؛ ه6 ن « اع« اس « د نيكراشتملا : نيكراشملا || ب نيتيلكلا : :ّنلكلا (1و) || ه ىلكلا ىلكلا ||

 ب نيتفلتخملا : نيفلتخلا || اع نم.ةطقاس : صوصخلاو مومملا ىف نيفلتخما .
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 نوكي نأ .ىف 6 جاتحي سيل ىبكلا ناسنإلاو . لاحلا كلت دحتف « سنحي سيل ىذلا هنم

 ناويحلالب ؛ءىش هتح نوكي نأ ىلإ لب «هعون ئه ءىش هقوف نوكين نأ ىلإ « ايلك اناسنإ
 ؛ سكمشيرالو « لك ممج.هقوف نوكير نأ ىلإ « ايلك اناويحنوكي نأ ىف « جاتحي.ال كلا
 انسلف « ناويحلا كلذكو.« سنملاا ىلإ آجاتحم : عون وه ثيح نم « ناسنإلا ناك نإو

 « عونلا ةعيبط ىف.رظنن لب « عون وه ثيح نم « ناويحلاو ناسنإلا ةعيبط ىف نآلا رظذن

 رظنلا وه « ىتك وه ثيح نم « عونلا ةعيبط ىف رظنلا سيلو © طقف ىلك وه ثيح نم
 . عون وه ثيح نم وأ « عونلا ةعيبط وه ثيح نم « عونلا ةعيبط ىف

 بجيف « تاسوسحلا نع ةرخأتم ةيلقعلا رهاوحلا متلعج دق نإ : لوقي نأ لئاقاو

 باوج ىف ليقتف ؟.ةسوسحلا صافشألا نع نيررحأتم ..هناحبس «ىرابلاو لقعلا نوكي نأ
 «رهاوملا سنج ىف ًالغخياد سيل هنأ فلس ام ملعت نأ. بجيف «ىلاعت ىرابلا امأ الوأ : كلذ

 عاؤنأ ىه تايلقملا لك سيلف ةيلقع نهاوج سنحلاو عونلا ناك نإو.هناف « ًآينائامأو

 ؛ هيف وأ هيلع لاقت عوضومب قلعت ال اهتاذ ىف ةمئاق تادرفم تايلقعلا ىف لب. « سانجأو
 ن'الف«ةيناممحللا تادرفملا نم امأ . ءنيث لك نمسةيرهوجلااب يلوأ ةيلقعلا تادرفملادنهو
 ىلع تادرفم اهن'الف « ال ناك .نإ « تايلقملا تايلكلا-نم امأو « اهدوجو. بابسأ كلت

 امم ةيرهوجلااب ىلوأ .اهت”الف « ةيعيبطلا .ةيسحلا تايلكلا نم امأو. ؛ هيلإ انأموأ ىذلا وحنلا

 . ةينامسحلا تادرفملا ىنعأ « اهنم ةيرهوجلاب ىلوأ وه

 ني لب«. ةرطقملا"رهاوملا ةذهو تايبوسحملا نيب نكت لفءانم تمدقت ىتلا ةسياقملا امأو
 ةيعونو- «ةيعونا اهممن:ةيصخت ةرثك ةلقملا رهاوملا ف ناك نإ و.« تايلكلاوبت انصخشلا

 )١( ةانإ (١؟) || ىهدجتف ؛ ن6 م6 د « حج اهدجنف : دحف || اس نمةطقاس : سنجب :

 م6 عع د جاحي : جاخيال (م) || م. ا 2 باتحت :.هتحت || ىنم ةطقاس || )٠( :.نآلا
 ىلك وه ثيح نم (1) || نأ ماس ؟:ي ثبح نم الو : ثيح نم (ه) | م نم ةطتاس ٠٠٠

 ||اسنم ةطفاس :هناحبس || ع نم ةطقاس : لقعلا (4) | م نم ةطقاس : عونلا ةعيط )٠١( :لهت
 عرهوملا :اوحلا || رمت نوكت + |1 ) )1١ىء تسيق : سيق || مءاس عونل : عونلا ||

 )©١( عدوجو + : الإ| اعتناك : ناك|| ى 6 ه « ام ةيلقعلا : تايلقعلا || 2ن نم.ةطقاص : كلت

 )4-١١(عل ىاأخي نمدإع : ىنعأ (1,) |[اس تايحلا:ةيسملا(6٠١) . || ىءاعوحنلا لمو : وحنا ٠



 6 تالوقملا - قطنملا

 امذمب ىف ًادوجوم كلذ نوكي نأ هبش و . ةبسانملا ءذه اهنيب ةبسانملاف « ةيسنج اهمعت
 مدقأ ةيس خلا روصلا نإف « اضيأ ةسوسحال ىلا طئاسبلا ىف لاحلا كلذكو . ضعب نود

 .قلطملاءاملإ ةروص نم مدقأ ءاملا كاذو ءاملا اذه ةروص نإ الثم ؛ةعونلا روصلا نم

 تاساقملا ريتعنلف ًاقمع رهاوجلاا هذه نبب ىرحجن ىّبلا تاسداقملا نم انغرف دق ذإو

 ءاهنإف « رومأ ىف تاضاف# نإ و «ةيئزهبا صاخشألا نإ : لوققنف « ًاضرع اهندب ىرحجن ىتلا

 ءاهنايعون لاح كلذكو ؛ ضعب ىلع اهضعبل ْمْدَقَت ال اهتيهام نإف « صاخشأ ىه ثيح نم
 ضعبس ىلوأ ناك امب ر لب. «رخآ سف نم هعون ةعيبط هيلع لاقت نأب لوأ ديز سيئ هناف
 ؛هنم ملعلاب للوأ وهف هنم ملءأ ناك اذإ الثم ؛ ةيصخشلا هدب رهوحل ضرعت ىلا ضارعألا

 سنحلال مح قاقحتساو ةيعونلا ةيرهوجللا ةجرد هفاق>:سا ىف ىعونلا ناسنإلا سيل كلذكو

 الو . هنم للوأ ةليضفلاو فرشلا ىلإ سايقلا رابتعاب ناك نإ و ©« سرفلا نم ىلوأ هيلع

 . اهسانجأو اهعاونأ الإ ةقيقهلا ىف لوألا رهاوحلا دعب رهاوج

 ؛ ءدمتعت ام اذه نم تملع دقو ؛عاونألا ىرحب ىرحجن ةهج نم اهنإف لوصفلا امأو
 ريغ هذهو « قطنلاك ىه ىلا ةروصلا اهب ىنعي نأ امإ لوصفلا نإف « ىرخأ ةهج نمو
 عاونألاو صاخشألا نيبو اهنيبب ةسداقم الو « رهاوج تناك نإو « ورمعو ديرز ىلع ةلومحم

 ال ةير وص رهاوج ىفهو . بك رتلاو ةطاسبلا رابتعاب لب « صوصخملاو مومعلا رابتعا ىف

 ىه ثيح نم « تاكرملا ىلإ تبسن اذإو ؛ اهنيعب ةسياقملا هذه اهتايلكو اهتايئ زجنيي اهف
 عاونأ :اهتايئزج ىلإ سايقلاب ىهو . [دبملا ىذ ىلع !دبملا ةمدق مدقأ تناك « اهطئاس
 .الوصف رخآ ءىش ىلإ سايقلاب تناك نإ و ءاهسانجأو رهاوحلا عاون أ اضيأ ىهف ؛ سانجأو

 نوكيرال ناك نإرو اهلثم نإف « قطانلاك ةيقيقح ةيقطنم لوصف ىه ىتلا لوصفلا امأو

 «لصفلا اذه لثم ىنمم لب اهيف نْمضم ريغ« تماع اك « ةيرهوحلاا ىنعم نإف « ًارهوج الإ

 :ءاملاكاذو || م نم ةطفام : نإ || نس «د «ب لثم : الثم (*) || ىتاسوسحلا : ةسوحلا (؟)
 || اسرع : هم رلعأ (ه) || ىنم ةطقاس:لب (7) || ىامتايهام : اتيهام (1) 1| عنم ةطقاع
 || ن نم ةطفاس:ةقيقلاىف لوألا )١١( || ن « ع نم ةطقام : سيل (5) || نمل : هنم معلا
 : هر || نم 6ع ءد ئداملا ةمدق : أدبلاةمدق (١ا/) || ى « اع ؛ اسروصلا.: ةروصلا (1؟)
 . دمتم : لاس ىلم) |!ىضك ن؟م,؟عا يام واخظع (19) || ب سف

١ © 



 كلااثلا لضصفلا  ةئلانلا هلاقملا .١

 ولخيال ىأ ؛ ًارهوج الإ ءىثلا كلذ نوكي سيل مث ؛ نطن وذ ءىش هنأ « قطانلا نكيلو

 ىه رهاوجلا نإ « ةلم اف . كل فلس اهف هتةقحت صأ اذهو ( هل ةيرهوجلا موزا نم

 وحنلا ىلع اهعاونأو امءانجأ دادع ىف اطو_صفو ؟ اهسانجأو اهعاونأو رهاوحلا صاخشأ
 1 5 ليق ىذلا

 تناك « اهنم ةئكرملا عاؤنألا عئابط ىلإ تسيق اذإ روصلا ىه ىتلا « ةدربملا لورصنفلاف

 ةيقطنملا امأو . لاكلا ليبس ةيرهوحلاب ىلوأ نكت ملو « ةمدقلا ليبسن ةيرهوملاب ىوأ

 ةلخاد ال اهل ةمزال ةيرهوحلاا نأل ؛ رخآ هجو نم ةيرهوحلا ىف ةرخأتم اهنإف « لوصفلا نم
 لب « طن اذ ًاناويح وأ ارهوج دجوي ال نأ بجي قطانلا نأ تملع دق ذإ ؛ .اهموهفم ىف

 ١ . قطن اذ ايش

 | ثلاثلا لصفلا |

 [ (ج) لصف ]
 هصاوخو ىهوجلا| موسر ىف

 ؛ عوضوم ىفال ةدوجوم اهنأ ىهو امل ةيواسم ةيصاخ ىف كرتشت اهاك رهاوملا

 (كلذب ىلوأ عاونألاو سانجألا تناك نإو « رهاوج تناكذإ ءاضيأ ةيقطنملا لو.هفلاو

 اهءامسأ اهتايصخ ىطءت تناك ذإ « عوضوم ىف ال ةدوجوم اضيأأ اهنإف « تماع ثيح نم

 رهاوجلانم ءىش سيلو . طقن مسالا ىف تقفاو امب رف عوضوم ىف لاقت ىتلاو . اهدودحب

 رهوجلا ءازجأ تناك اذإ سيلو . رهوج وهف عوضوم ىف وه امم ءىث الو ؛ عوضوم ىف

 || سم ةطقاس: قلن هذ ىش || ى؟ د « عدتأوه  غيهنأل : تأ || ىء ن «م « عنكلاو : نكيو (1)
 || ىف ه « اعابتع : امم ]| اعروصلا ىلا ؛ه ةيروملا :روملا ||ى« اع ام لوسفلاو : لومقلات (0)

 اماموهقم :اهموهفم (4) || د نم ةطقاس : ىلوأ || ىةمدقتلا : ةمدتقلا || اس نم ةطقاس : ةيرهوجلا )١(

 || اس نم ةطقاس : ىلسن اذ ايش لب ( و - ه) || عذام : ذإ || ع اهتاموقم ؛ ىء ن«مءاس

 ءاس«س ااذإ:ذإ || اع نم ةطتام: اضيأ ١( 4) || س نم ةطقاس : كرتشت || ىرهاوملاو : رهاوملا )١6(

 || د نم ةطقاس : طقف )١5( || ناهئامسأ؛ ها« ع« س اهزئاممأ : اهءامعأ || ىاذإ :ذإ )١٠6( || ىءهعذ

 ٠ءاهتسباو : سيلو )١1٠( || اع نم ةطقاس :رهرج٠.ء.طق )15--!١7(



 نوكت نأ كلذ . .رم بسجل ( تايلكلا ىف اهتايئؤعو « تاكيرملا ىه ىتلا تالكلا ىف

 تالكلا ىف ءازحألا دوجو فالس عوضوملا ىف دودحولا نأ تماع دقف ؛ عوضوم ىف

 . تايلكلا ىف تايئزحلاو

 رهوحلاا ةلؤقم نم ىه امنإ ةيقطنملا ريغ لوصفلاو روصلا نإ لاقي ام ىفإ تفتت الف
 ؛فيكلا ةلوقم نمو ضارعأ اهداوم ىلإ سايقلاب امنإ و رهوهلل ًاءزحج اهنوك رابتعا بسك

 سايقلاب تسيل اضيأ هذه نأ تملعو ؛ تاذلاب نيلوقم ىف ءىش مقياال هنأ تملع دقف

 لوقكال « مسالا كارتشاب ةلرقملا ىنعم ىلعو اهيلع لاقت ةيفيكلا نأو؛ضارعأب اهداوم ىلإ

 .رهاوجاضيأ ىه ذإ؛ ةيصاحلا :ذهىف كرت ةيقطنملا لوصفلاو ةيقيقحلا رهاوجلاف «سذحلا

 رهاوجلا صاخشأ ىلإ سايقلاب ةلوقم اهنأ ىف ةدئاثلا رهاودلا كراشت ةيقطنملا لوصفلاو
 ىلإ سايقلاب امإ ؛ عوضوملا ىف ال نوكلا ىنعأ« ةيصاخلا ءذهف . ع-«ظطوم ىلع لوقل |لوق

 ىه ىلا« ةيقيقحلا رهاوجلبا ىلإ سايقلاب امإو ؛ ةدكعنم ةيواسم ةصصاخت « ق'طملا رهوملا

 . معأ اهنإف « سانجألاو عاونألاو صاخشألا

 ؛ كلذك سيلو ؛ رهوج لكل ةصاخ هنأ روهشملا قف ىري ام اهنم رخآ صاوخ انهو
 ةيصاخللا هذهو . همعت الو صوصخملا صخن ىتلا صاوحلاا نم ىهف . رهاوحلا سءبل لب
 ءىث ىلإ ةياقع وأ ةيسح ةلالد ىه ةراشإلا نإف ؛ ةراشإلاب هيلإ دوصقم رهودبا نأ ىه
 ةراشإلا هذه اهل ضرءئال ضارعألاو . هعون نم ناك ول « هريغ ءىث اهيف هكرشل ال هنيعب

 ًادحاو ريصي أبنم دحاولكو ؟ اهل ىلا رهاوجلاب ةركتم ةزيعم ريصت امنإ اهنأل 34 ضرعلاب الإ

 ٌريعلا تاوذ صهاوجلاا لوا امئإ عوضوأل ةنيعملا ةيسحلا ةراشإلاف . هعوضوم نين | انمعتم

 || ىالو : الف )( || ه نم ةطقاص : تايلكلا ىف تاينزفياو )6 || عدوجوملا : دوحولا )2(

 || ععبسح : بسحب (ه) (||ن © م ءاع* ع« اس « دريفلا : ريغ || م« اس « د « حي نم ل- : لاق

 || اع« ع نم ةطقاس : ةبقطنملا ... كرتشت (م) ||ىدق ل ؛ ىع س فبكلا : ةيفيكلا (07)
 عوضوم :عووملا || م « د ةماخلا : ةيماخلا )١١( || ن نم ةطقام : سايقلاب امأ ...صاخت أىلإ ) - ٠١(

 : رومأملا يف || م ىرعأ : رعأ 0 || .س ةصاقت : ةيصاقل )1١( || ىءو«ءنءاع6ع«
 || س ىهو : ءذهو || ىشماه سوسحملا : ضوصخلا )١4( || ةيصاخ : ةصاخ || س نم ةطقاس

 اسولو : ول ||ى هيف : ابن )١5( | س ةلالد ىهو : ةلالد نه || م6 امرهاواا : رهوحلا )٠6(
 . ه شماه عشولا : عوضولا )١18( |[|ىأن'

 المنطق  تالوقملا ١٠١
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 كثلاثلا لصفلا . ةقاثلا ةلاقملا 0

 اهتلوانت اذإ نكلو . اضيأ ضارعألا لوانت اهنإف : ةدقع اهنأن ةروجشملا ةراشإلا امأو
 اهتلوانت اذإ و ؛ "تكرشلل ةحلاص اهنناعم نألة اهانيمس ىلا ةراشإلا نكت مل «اهناعم ثيح نم

 لقعلا نكمي' الف« ةراشإلا مساب صخي نأ بجي ىذلا وه اذهو « اهيف كرتشلال ثيحب ىهو

 امتاوذم ةرثكتم ئهو .ضارءألا اهب ترثكت ةفلتحم ةيلقع تاعوضو م اهص ضخ: دقو الا كلذ

 داوك « ضارعألا كلت نراك لبق .اهترثك بابسأل ةزثكتم وأ  ضارعألا كلت رثكت لبق
 روانتبال ىنعملا اذهب ةيلقعلا ةراشإلا نوككتف ؛ هءضوم .ىف هماعتس ام .ىلع ٠ ام ةبسن اهمأإإ اهل
 :هيلإ داومقملاف . لوألا دنصقلاب الؤانت « ةدوجرم تناك فنا «:ةيلقعلا ضارعألا ًاضيأ

 . ضارعألا نود رهاؤحللا وه . ةراشإلاب لوالا دصقلاب ىأ « ةرانشإلاب

 ؛طقف ةيسحلا:رهاوحلا ىلإ نوكتف ؛ ةيسخ ةربوك ذا ةراشإلا لمحت نأ ىف ةشقانم الو

 موسرلا نم اريثك نإف ؛ؤطاوتلاب كلذ نكي مل نإ و «نيةراشإلا لع لمتدت اهنم-عأ لمحت وأ
 نوألا رهاوجلا ةينضاخ هذه نكل ؛ ليبسلا هذه اهليبس ءايشألا هذه ةروكذملا دودحلاو

 . اهيف نيعت ال ذإ تايلكلا ىلإ ةراشإ ال هنإف ؛ ةيناثلا نود

 ( ديزو ناسيإلان يب: قرفف و نالسإإلا ىلإ ترشأ دقف دينزىلإترشأ:اذإ كنأ نات الو

 ناكو « طقف ديز ىلع الوم ادبأ ناكل قرقلا الواو . ديز.ىللع ًالومم ناسنإلا ناك نو
 دحاو ئأ ىلع لب « هيلإ راشم ىلع لدت ال تايلكلا:رئاسو نانسنإلا ممن .. اديز ناسنإ: لك
 4 هب زرفنت ةينأ قم .اهنطعير ام :ةيناالا رهاوحللا نم ىأ « اهنف ؟ هيلإ راشملا نم قفا

 ؛ سانجألا نيذج وه: ىذلا زهو حلاك ءاهب زرفنت ةينأ اهبطعي ال ام اهنمو ؛ تايعاونلاك

 . دوجولا ىلإ سايقلاب لب: « شذا ىف كراثملا ىلإ سايقلاب سبا « زارفنالا لعجي نلالإ

 : ضارعألا . . . ةرثكتم وأ( ه) || ع لقعلل : لقعلا || اعوهو : ىهو )0 || ن ء د اننأ : امأ )1(

 || اس تناك نإ و: تناك نإ )١( || ىع م ء اض معتس :ةيلعتس (7) ||[ سداومل : دازك || اس نم ةطقاس
 «© بااذه : هذه )١1( || س« بالوأ : الو (9) || ن« د نم ةطقاس : ةراغالا, لوألا دصنلاب ىأ ( ه )

 || س نييعت :.نيعت || م ةراشإلا ناف : ةراشإ ال هن (١؟) || ع ةضاخ : ةيصاخ ||ه © ني عع س

 || د راثملا نم قفتادحأ ىأ ىلع : راثم لع )١٠( ||مءاع6؟عءاس6 سءدذا:اذا 60)

 : ةيناثلا رهاوذبا نم ىأ )١1( !! م«ا« ع « د نم' ةطقاس : هيلا راثملا نمقفتا دحاو ىأ لع لب ( )50 - ١5

 || عاد «غياع نهب || ه« نع معد درقتت د ززفت || م« ع« د «خي كلذ عم : نع || امع سء دع ب نم ةلقام
 : سايقلاب لب (18). ||'م « اس رهزخلا نع:رهؤملاك || ام « س © ب نم ةطقاس : اهيزرفتنت ةينأأ (17)

 ٠ ع نم ةطقام : رعاوملا || د سايقلا ىف لب



 ١ ثالوقملا - قطنملا

 تازللاب ةلمج زارفإ وهو : ةيئاذ ةينأ اهتدافأ,ةينأ تدافأ اذإ : ةيناثلا رداوحلا هذهو
 نإف « لدفلا ةينأ ةينألا كلت تسيل كلناذ ؛ سيل وأ « اهمسي ماع تحت اهنأ ربتمم ريف
 عونلا ىلع لاقتي ال زارفإلا نم قيرطلا اذهو ٠ سذحلا تحت زارفإ لصفلا ةذأ زارفإ
 لب ًالوأ ىشلل نوكي ال ام « ٍضرعلاب ىلوقب ىنعأ. ؟تماع دق ؟ ءام.هجو نم ضرعلا+ الإ

 ءزرفت ةيناسنإلا لب «ةقيقلاب زفت :الهتنيبط نأ ضرعلاب ىوقب ىعأ تبيلو: هريغ ببسي
 . هيف لوألا وه از رفم-اهيف نأل نفت امإ نكلو

 هيلإ راشملا اذه ىلع لدت ال اهنأامهدحأ : نيهجو نم ىأ ىلع لدت ةيلكلا رهاوجلااف
 . آيرهوج ًازارفإ زرفت اهنأ ىناثلاو ؟ ناك دحباو ىأ ىلع لب « هنيعب

 :رهوملااىف اّلِإ دجوت ال امنأ ليبس ىلع رهوجل ةيصاخ ةراشإلا ىلإ ةي وسنملا ةيصاخلا هذهف
 رهوحلاا نإ لاقي نآب رن | اهصيصخم هجو نوكيف ؛ رهاوجلا عيمل دجوت ال تناك .نإو

 لاقي ٠ طرشلا اذه اهلع لمتْس ىتلا رومألا ىف دجوت ىتلا ةلوقملا ىه تالوقاا ن.

 الو ؛ ةبمكلا اهئازحأ ضعب نأ ىلع لب « ةبعكلا !مئازحأ عيمج نأ ىلع ال ةكمل ةصاخ ةبعكلا
 . ةنبدملا كلك

 ضرع لك ىلإ سايقلاب رهوجل ةيصاخ تبسي نكل « هعاون أ عيمج معت ةبصاخ رهوجللو
 . هل عوضوم ال ناك ذإ هل دض ال هنأ وهو  ضارعألا ضب ىلإ سايقلاب لب

0 

 : لحم ىف كراشم لك دفلاب ىنع نإ امأو . هيف امهعاّمجا ليح:س و هيلع نابقاعسي ناتاذ

 ||متاذلا : تاذلا || ىاذهو ؛ د ىه ؛ س ىهر : رهر ||م «س نم ةطفاس : ةينأ اهتدافأ )1١(.

 ؛ تحت زارفإ (< ) 1! اع ةيئأ : لصفلا ةينأ ةينألا كلل !|ه شماه ؛مءاس ءد تدي وأ : سيلوأ (؟)
 || م« اع. عهل ل ؛ ع.ىثلا : .ىثلل || س تاع د تيلعدق (4) || س٠ ب تمن ازارفإ

 || امرهاوملا : رهو (4) || عمنأ: انأ (مه) || نء د كلذىف : ف || ىذإن اما (5)
 :ء ع٠ درهرملا عب : رهاوجلا عيخ )٠١( || اس « درهارجلا ىف : رهوجلا ىف || ىء ه « عريغ ىف : ىف الا
 : لاقي || ى« ه٠ ن ء اس ةلوقملاوه : ةلوقملا ىه )1١( | عنأ:نأ || ن«مءاع
 : ةكمل ةماخ ةبمكلا || ىءن ءاس ءد كمي : ةكمل || ىةيصاخ : ةداخ )١١( || أ يدا +
 : ةيمكلا ... لب || نامضعب : املازجأ ضمب || م هلازبأ : اهئاربأ | اء ةمكلا ةءاخ كم لب
 . نس نم ةطفاس
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 رهاوجلل نوكي نأ دعبي ملو ءرخآ ًالوق بابلا اذه ىف لوقلا ناك « اعوضوم وأ ةدام ناك

 8 دض ةيرودملا

 لب « هعسو اهب ىفي نلف « قيقحتلاب ءايشألا هذه ةنابإ لواحي نأ قطنملا لع سيلو
 لا نأو«تاروهمشملا نم ةذوخأم ججحب وأ ءازقتسالاب كلذ فرعي نأ و» هلمتحيام رثكأ
 هيلإ قلأ وأ هردص ىف ع ام نأ همهفت ةأرقتسم هلثمأ نم هل ضرعت كوكش هنع

 .. :قداص اذه نآ هداقتعا بجوي هل اهاوز ناك نإو.+ بذاك كوكشلا نب

 اسيلف درابلا مسحلاو راحلا مسملا امأو . سرفلاو ناسنإلل دّص ال هنأ نيبي ءارقتسالاو
 . ةدوربلاو ةرارحلا اه امبن ناداضتملا ذإ « ضرعلاب لب « امهيتاذب ناذاضتس.

 ككسشت نإ . ةيكلل آضيأ دض ال هنإف « ىرخنأ تالوقم ابين اهكراشت ةيصاخلا هذهو

 هيلعف « لطبيو كلذ ل نأ ىلإف « ىأرلا اذهل ٌةضقانم ريبكلاو ريخملا دروأو كككشتم
 لوأ ددعلا نم ءىش سيل ذإ « دادضأ ال سيل ةسملاو ةيالثلاو ةعب رألا نأ ملعيل لمأتي نأ

 اذإف . هنم ةفلانع دشأو دعبإ وه ام كانهو الإ « ًادض نوكيف اهل ةفلاخملا ةياغ ىف لعحي نأب

 دض ال هنأ ىف ًاكراشم رهوجلل دجو «نايبلانم ردقلا اذهب ةعب ر الل الو ةئالالل دض ال نأ ملع

 ةرثكلا وهو « دض هل ام ةيكلا نم ًالثئم ناكنإو ؛ اهانرك ذ عاونأ وهو ؛ ةيكلا نم هل

 داضتلا دوجو ميلسل عم عفتري ضارتعالا ذإ و . نيتداضتم اتناكو نيتي؟ اتناك نإ « ةلقلاو

 ةّلقلاو ةرثكلا نأ نايبي لاغتشالا ىف انهه ةدئاف الف « دكقلاو ةرثكلاو ريغصلاو ريبكلا ىف
 . اضيأ تاداضتم الو تايك تسيل رغملاو ربكلاو

 ؛ هكراشنال ىرخألا تالوقملانم ًاعاونأ نإف ءاذهىف رهوحبا تكراش نإو «ةيمكلا مث
 5 هل دض ال اضيأ امضعب ناك نإ و « دادضأ اذ ةيفيكلا رثك أ نإف

 || ىء هن « اع ءاسحجحبو : ججحبرأ || اعىف + :وه (4) ([|ىهيد اب ()

 :اذهي || اعءاس ةعيرألا : ةعيراالل )١8( | ناجتظ : هتاف (4) ||اعاممس :امهف (4)
 || ى « م « اع ضرملا : ضارتعالا )1٠١( || م6 عرهاوجل ؛اعرهوفبا : رهو# || 2اس اذهىف

 : تسيل || عريغصلاو ريبكلا : رغملاو ربكلا )١07( || سنم ةطقاس : ناي, (1) || ىعفتريال : عفتري

 ٠ نس اابضعل : اممعي || ىتايفيكلا : ةيفيكلا 05( || ص نم ةطقاس



 5 تالوقملا - قطنملا

 ؛فعضألاو دشألا لبقي ال اضيأ ردوحلا نأ ىهو ؛ ىرخأ ةصاخ ةصاخلا هذه عبتتو
 فضلا ةلاح نع جري لازي الف ؛ اهيلإ دتْشي ىتلا ةلاخلا دض ىح ةلاح نع دتشد دتشملا نإف

 ؛ فعضلا ةلاح ىلإ اهجوتم ةوقلا ةلاح رع وأ ؛ ةوقلا ةلاح ىلإ آاهجوتم ًاريسن ًاريس
 فعضلاو دادتشالا ناك ًاضارعأ اتناك نإف . ناعمتجت ال ناتداضتم ناتلباقتم ناتلاحلاو
 . كلذ عنم دقو« داضت رهوجلاا ىف ناك رهاوج اتناك نإ و ؛ نوكي امم اذهو « ضارعألا: ىف

 ءاضيأ ةعوضوم ةصاخلا هذه تراص ًاقلطم ًاعضو هذه لبق ىلا ةصاخللا تعضو اذإف

 . داضتلا ءافتنا عم ىفتثي صقنتلاو دادتشالا نإف

 ريصملا لمتحيال امم كلذف؛ رهاوحلا زع هعفر ىف ددشتي مل ىذلا داضتلا نم برضلا مث

 نم لاقتنالا نوكي دادضألا لك سيلف ؛فعضتاو دادتشالا ليبس لع ضءب ىلإ اهضعب نم
 صققتنتلا فري داضنلا لوبق عفر لب . ةعفد ناك امبر لب ؛ ليبسلا اذ» ىلع ضعب ىلإ اهضعب
 . هعضي الو هبجوي ال هعضوو ؛ دادتشالاو

 ةحصلا نأ كلذ لاتمو ٍ؛دادض ألا نيرامفال نوكيدق صقنتلاو دادتشالا نأ ناظ نظ دقو

 ىلإ تفتت نأ ىغبأي الو . ةححص نم رثك أ نسح ناك امب رو ؛ هدض الو نسحلا داضت ال

 ىذلا ريغ ناصقنلاو ةدايزلا رابتعا نم عون وه هيلإ ناظلا اذه بهذ ىذلا نإف ؛ كلذ

 كلذك « ةكرلاليبس ىلع صقنتلاو دادتشالا لبق, ال .هوحلا نأ كو . انهه هيلإ انبهذ
 ىرحألاو ىلْ ألا ىرجن ىلا ةسداقم اب ىنعأ تسل . فعضأ وه امو دشأ وه ام هنم نوكيال

 بسحب ىنعأ نكلو ؛ هجو نم ةيرهوحلاب ىنوأ اهضعب نإ ليق دق ىهاوحلاا نإف ؛ اقمعو
 «ناسن| هلأ ىف سانلا صاخشنأ نمءىش سيلف ؛ دحاو دو :دحاو ةعيبط نمهصخت ىلا ةسداقملا

 || ام نم ةطقاس : لبقي ال || اس رهاوملا : رهوحلا || اع « ع ةيصاخ : ةصاخ || اع « ع ةيصاخلا : ةماخللا(١)

 : هج رهوملا ىف )هز || ع نم ةطقاس : نات اتم )( || نس دص.ىهو : دض ىع )0(

 ؛ ام صقلا : صقتلا () || م اذه : هذه || ع اتناط : تمضر )١( || ى ع هاضأ

 || عزم ةظئام : ليس (0) || د« يستحي : لصحيالا || ب اف ءام (8) ١ || م فضلا
 : صقتلا || د نم ةطقاس ؛ ى هذه : اذه )٠١( !| ع فيعضتلا ؛ س فعفلا : فعضتا

 هل : هيحرب 2| || م ةفص الو هجوب ال : همضي الو هبحوب ال )1١( || م © د صقلا
 || ن6 ما« اع: د نوكي ؛ سس نم ةطقاس : نوكي دن 05( || اع هفمضي : هعضي || ى هضريالر

 || سس ضعه : هجر (10) || ن هنمو : امو (15) || م نطلا : ناثنلا || م ىذلا» : ىذلا نا 0(
 .ىعءهى6 ع كلذ + :ىنعأ |||اع تلو : نكلو



 ثاانثلا ىلصفلا - ةئلاثلا ةلاقملا ١

 نم دشأ ضايب هنأ ف ضايب نوكي دق هنأ اك ؛ رخخآ صخش نء دش, « هرهوج وه:ىذلا
 نأ هوتي م ؟ صرف هنأ ىف سرف .رصخش نء د شأ, ناسنإ صخش اذيأ الو ؛ رخآ ضايب

 . .اهتيدورب .ىف ةدوورب زمدشأ اهني رارح ىف ةراحوهتيداوس ىف كاوس نم هيضايبى دششأ اضايب
 . رشآلا نم هباب ىف دشأ اهضعب سيل اهناف + ةدحاو ةجرد ىف ىتلا عاونألا لاح كلذكو
 تناك نإ و«لوألارهاوخلا نإف كلذ عمو ؛ ةيوسلاب اهيلع لمحت امنإ سانجألا'نأ انضرفذإ
 . ةيزرهوجلا ىف دشأ تسيلف « ىناؤثلا نم ةيرهوجلااب ىلوأ

 ةيهامب قلعش“ دشألاو ؛ ةيرنهؤحلا دوجوب :قلغتي ىلوألا نإف ؛ دشألا ريغ لوألاو
 . دعب نين ام اذه ىف هوما كراشب ًاضيأ لاو . ةيرهوملا

 تصصختست انذإةيهام هتيهام نأ ' سهؤحلباب صاوحلا نضصخأنأ سمألا صهاظ ىف ذقتعي دقو

 دادضألا لبق, دق ءهنم ىلكلا ال «هنم هنيغب.د>اولا ام ىهوجللا ناكف ؛ دادضألا تعضو
 ؛ صخت لك ىلع لمعت ىلكتلا نأل ؛ دادئئعألا لبقي الف ىكلا ىهوحلا ام ؛هسفن ىف هريغتل

 1 ضيبأ صخش لك نأو دوسأ صخش لك نأ قداعي الو

 هن لطبياف (ًاداوسو ًاضاتن نؤكي نؤللاك ًاضيأ نيدضلا لبقي قيكلا ضرعلانأ 7 نإف

 ءاشقيو نوالا نع:داوسا!:خلتتتي نأب ضيب ألا نوأل ًالباق دوسألا وه ىذلا نوللا سيل هناب

 نأب وأ, ضعب و ضعب هنأ ىنعمب نيدضلا لبقي هنإ قلطملا نوالا ىف لاقي: امنإ لب  ضايبلا
 لثم ىف انمالكس يلو ؛ تش نيلصفلا أه ولا 'ىف لبقتف مهولا ىف ٌةدر# ةينؤالا ةعيبطلا زرقت

 ناكواوب دحاو لباقل نوكيي ىذلا لوبقلا فو دوجواا ىف ىذلا لوبقلا ىف انمالك لب « كلذ

 نوللا ةعيبط تناكولو . ًاضايب نوا لك ”ناكو أدا وس نوا لك ناك « (ىابي لكلا نؤالا

 || ع« بدشأ ل : هتيطايب )م || ه سرف صخش هنأ : صرف هنأ ١) || م« اع« دا : هنأ اك

 :رهوملا || ع ةيكلا : ملا (4) ||ن تاف:نإو || ىلرألا : لرألا (5) (||ه داولا :'داونم

 : دق هنم || مرهاوحلا ناكم : رهوملا ناكف || ى“ ه6 نيد دادض' الل : دادنمألا 00( || م ةيرهوملا

 :نأو (١؟) (||امالودوسأ صخش : الو صخت )1١١-١1١( ||م 6 ددقف : دق || ن نم ةطقاس
 || س نم ةطقاس : دارسلا )1١4( || ع نم ةطقاس : اضيأأ || عء سااذاف : نان (0١ || ىأء هنأ الر

 || سس نم ةطقام : لثم (11)' || ىاضعب وأ ضع ؟ م ضع نم ضعب : ضمه و ضع (16)
 :تناكاول || 2 ىاهلبقب : امهلقي )١8( || ن « نس ع د نم ةطقام : لولا ٠ .. :ىثلا 000(

 .ىع م( نناك ول



 0 تالوقملا - قطنملا

 اداوس ام نول نكي ملف « ةضييمو ًةدوسم لب « اضايب و ًاداوس تناك ال كلذ لبقت ةدرهللا
 . ًاعمال بقاعتلا ىلع اناكلو ؛ اضايب ام نولو

 سهاوحلا نإف ؛ دادضألا لباقب ىهوج لك اف ؛ ىهوج لك معت ال ةيصاخلاا هذهو

 اهلبقت امنإ لب ؛ دادضألا لبق الف ةتباا ريغتي ال امو ؛ ةتبلا ريغتت ال دق ةطيسولا ةيلقعلا
 ؛ ةينامسحلا تاككرملالك الوب ةروصو ىلويه نم ةكرم ا ةينامسحلا ىهاوحلااو ةريغتملا ىهاوجلاا

 صهاوحلا ضعب كلذ لبقب امإ و ؛ دادضألا لبقت ال هب واهسلا ماسجألا نم اريثك نإف

 ش . ”ةيلامسحلا

 لب ؛ طقق ضعباا كلذ تايئزحلا ال ةصاخ ىهو :ضعبلا كلذ ىواست ةيصاخللا هذهو

 مل نإو هنأو ؛ اذكو اذكل بي ددعلاب اهنم دحاولا نأ اهيلع لمي ًاضيأ !مناياك نإف ؛ هعيمج
 صاخشألاو . كلذ لبةي ددعااب اهنم دحاولا نأب ةفوصوم هتيلك نإف « هتيلكب هتياك كلذ لبقي

 . لبقبي اهنم دحاولا َنإف

 ؛ تايئزهل حصن مل«تايلكا حص# ثيحب ةيصاحلا هذه تلعج نإ كنإ : لئاق لاق نإف

 اذه را باوملياف ؛ تاداضتملا لبةي ددعلاب هنم دحاولا نإ هيلع لاقي سبل ًاديز نإف
 ىلإ ًاروظنم روكذملا ىنامسلبا ىهوابا ةغيبطل لوألا رظنلا ىف ةيصاخلا هذه ّنأو حيد قح

 ةعيبطلا قدلت مآ بيس ؛ ةياكلاو ةيصاخلا هذه قحلتو ؛ ىنزحج اهنمو ىلك اهنف ؛ اهتيهام
 تاعوضوم من الو صخن ىلا صاوحلاا ضعب ىف ليق ىذلا هجولا ىلع ًاقوحل ةلوقملا قحلتو

 . صوصخملا

 نوكي دق لوقلا نأل كلذو ؛ ليبسلا هذه هليبس ام ضارعألا نم نأ ْنظي دق نكلو

 ضيبأ نوكي حطسااو ؟ بذاك ريصي. مث اقداص نوكي دق نظلاو ؛ بذاك ن وكي دقو اقداص
 : دوس مث

 ٍ؟ اع ناكولو ؛ مم نكلو ؛ ه « س اناك نكلر : اكلو (؟) || عتتاك امو ىاتتاكل : تنك امل )١(

 : ةيصاللا (8) || م « ب ةيامملا : ةيوامدلا (8) || ع نم ةطقاس : ةتبلا ريغتي ال امم (4) || م ناكلر
 || ن « دهنان : هنأو || ماس« دهم : اتم (ة) ||ع ةيصاخ : ةصاخ || ى ع م « اس ةماللا

 : ةياكلا || ىةصاقتا : ةيساخلا )١6( || اع نم ةطقاس : كنإ(١؟) ||م « اس« د هم : اهنم )٠١(
 || ن «س ءددق ل :مطسلا (1و) | عء اساذه:هذه (١م):5 || اس ىلكلل ؟ ىء ن « م « د ىلكلا

 3 ع ضي مث دوسأ : دوب مث ضيبأ (( لول



 ثلاثلا لصفلا  ةنلانلا ةلاقملا ١٠١

 دحاواافو بذكلاوقدصلل هنيعب قبب ال لوقلاف « لوقلا ىف امأ : ةبمشلا هذه نشكو

 . ةهمشلا 22000 نوكيف قس هنإف نافلا امأو ؛ بذكلاو قدا ًالباق سيا ددعلاب هنم

 نم ريغتي منظلاو لوقلا نأ وهو ؛ نافلاو لوقلا ىف ماع ةهبشلا هذه نع روهشملا باوملااف

 ؛ هب نونظملا وأ هن ثدحملا مالا ضرع امنإ لاح ىلإ لاح نم ريغتلا نكل؛ ءىث املاح
 . نظلاو لوقلا نود ىمألا كلذ ىلع ةبقاعتم دادضألا تناكو

 ؛ ليحتسي ىمألا ناك اذإ سيل هنإف ؛ ديدس ريغ هجولا اذه ىلع باوملاا اذه نكل
 ةلاحتسا نظلا ف بجوت ةلاحتسا ليحتس سعألا َنإف ؛ ليحتد ال نظلا نوكي نأ بجي
 ؛ دوجوم هنأ اقداص هيف نظلا ناكو ؛ ًادوجوم ناك هنأ ف ليحتس سألا نأ كلذو

 نظلا كلذ بذكي نيح ليحتس ًاضيأ نلا َنإِف ؛ هدوجوب نظلا قبو ًامودعم راص ذإف

 نأل ضرعتي سيلو ؛ ىرخأ ةلاحتسا تب امنإ لحلا اذهف . اقداص ناك نأ دعب هيف قابلا

 انمالكو ؛ همدعو هدوجو ىف ةلاحئسا ىماالل ثبي هنأل كلذو ؟ ىلوألا ةلاحتسالا 18

 . بزذكلاو قد.ملا ةلاحتسا ىف

 :لاز دق ىنملا اذهو ؛ ايفاضإناك نإو « نظلا ىف ىنعم ًاقداص نظلا نوكل نأ مولعمو

 قباطم ىأ « قداص هنأ وهو « صولا اذه نإف نظلاا نع لب « هدحو سمألا نعال

 فصو لك سيلو ؛ هيف ناك (< لاز امنإز « لاز اذإو ؛ مال ال ناظلل ناك « دو>ولل

 فاصوألا هل نم اضيأ فاضملا لب « ابان اررسقتم نوكي نأ بجي ءىثلا ىلع ريغ

 . هب نورقي امءايشألا قدلت ىتلا ضارعألاو

 إف ؟ اهتريغو سحشلا لوفاك «رخآ رمأ ريغت ببس وه سأ ريغت نوكي نأ عنام الو

و لكو ؛ ءاوذلاو ضرألا لا> ريغتل بمذعم كلذ
 1 ه سفن ى ريذت دحا

 ةطقاص:نوكيف || د نم ةطقاص:هنم )١( ||اس نم ةطقاس : امأ || ناد فشكت « فشكم )١(

 || سس نللا ناف: ىمألا ناف (7) || ى « ه هيف :هب ||ى « ه « ام نونظملاو : نونظملا وأ (4) || اس نم
 ةطق اس : كلذ || اس ىقب : ىقب م || ن« م« عع د اذاف ؛ ى ناف : ذاف 6 || اس كلذ ؛ ع نألكلذ : نأ كلذ )م(
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 ١ تالوقملا - قطنملا

 .ةلاحتساب لاحتسا دق نظل ن وكي ال نأ بجي « لاحتسا دق ىعألا ناك اذإ سياو

 ليحتن ناب دادضألا لبقت ىهاوملا نإ ليق اذإ نكل , يمألا ةلاحتسال ةعبات ىرخأ
 ريثآ ءىش ةلاحتسا عبات تسيل ةلاحتسا ىإ « ةيلوأ ٌدلاحتسا ةفاضم ريغ ناعم ىف اهسفنأ ىف
 . ةهيشلا تلجتاو ءةفصلا هذبب نآفلا دجوي ل « طقف فاضملا ليبس ىلع

 . هب ًاريغت هعوضومل نأل لب ؟ هسفن ىف هل ريغتب ليحتسي سيل اضيأ هنإف ءحطسلا امأو
 نوكي نأ ىف هدحو هتاذب ًاينغتسم نوكي هنأ هسفن ىف هريغتب انلوقب انينعو انيصقتسا نإف
 «ريغتلا كلذل هضرعي و هميقي ام ىلإ كلذ ىف جاتحيال « هسفنب اهب ريغتي دادضأالل ًاعوضوم
 . هوجولا نم هجوب هكراشي نأ نع لوقلاو نظلاو حطسلا جرخ

 ضارعأ اهنع لوزتنا اهنأو «ضاىعألا لل ال اهسفن أب ضارعألا نأ ىف ةشقانملا امأو

 كلذف ءاهطسوتب ىهوجي كلذ نوكي « ًاياوأ ًاضورعو ًالاوز ةراقو ةيفاضإ ضارعأ اهبةعت
 بج سلف « ضرعلا دوجول ًاببس ىهوحلا ناك نإ و هنأو « هبكري نأ فضنلل ىرأ ال ءىث

 صهوملاا دلت مث ًالوأ اقوه هقحلتو همزلتو ضرعال ضرعت رومأ نوكت نأ ًاعنام نوكي نأ
 نأ انام سيل م ؛ هيلإ هعم ًاجاتءو ىهوحلبا ىف هعم ًادوجوم قولا ناك نإو ؛ هطسوتب

 . مولعلا ىف هدجتسف كلذ قيةحن امأو . هيلع لاقت سانجأو اضيأ عاونأ هل نوكت

 بدادضألا نم ًائيش هسفن ريغتب وهتاذ درفنمب ل.ةيالضرعلا نأ ىلع نيدعاسمنآلا عمجنلف

 ريغتب ريغتي وأ ب هئاذ ىف ةراق ةثئيهىف ىأ «هسفن ىف ًاريغت سيل «فاضم سمأ ىف ريغتي نأ امإلب
 فاضم ريغت هل امنإ لب ؛ هسفنب صتخي ريغت هل سيل ضرعلا نإف ةلمجاب و ؛ هيف وه ام
 ' عبات ريغت وأ

 || اس نوكت نأ لس : لبقت || اع ؛ ع« سرهوحلا : رهاوجلا || عذوكلا : ألا (؟)
 || م« عد د سيل : تسيل || ب ىناعم : ناعم || ع نم ةطقام : امبسمقأف (؟)

 : ضارعأ اهيةعت 600 || د نظلان : نلتلاو (ه) || دنأ : هنأ || س نم ةطقاس : الود )١(
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 عبا ارا لصصفلا # .ةئلانلا ةلاقملا ع

 [ عبارلا لصفلا ]

 (3ر لصف
 ةبكلا ىف لوقلا ءادّتبا ىف

 ةيعاد ناعما رهوجلا ىف لوقاا #ر. غارفلا بيقع ةيكلا , ذت نأ ةداءاا ترحب دقو

 تجوحأ ةيكلاو رهوفبا نيب صاوملا ىف تمقو توران د اها وفل
 مب رألا هذحل ةعبات اهنإف رحألا ةتسلا امأو . فاضملاو ةيفيكلا نود رهوجلاا ىف ةيككلا رك ذ ىلإ

 معأ امأ . فاضحلا نم ًادوجو صأو ةيفيكلا نه ًادوجو معأ ةيككلا نأ اهنمو . دعب ملعت اك

 هنراقتملار ومأألا ىلع هدوجو ىف ًاروصقم سياو « ةيكلا نم ددعلا ن"الف «ةيفيكلا نم ًادوجو
 ًادوجو حصامأو .اهرهوج نع ًابيرغ ًئيشالو ةيفيك لبقتال ىت ةقرافملا نود ةداملاو ةكرف
 ةيكلا نإف ًاضيأو . ةيكلا ررقت ةعوضوم تاذ ىفرررقتم ريغ فاضملا ن'الف « فاضملا نم

 ةيكلإو . اهيف فلتخت تايفيكلاو : فالخا ريغ نم ةيعيبطلامادجألاعيمج ىف دجوت ةلصتملا

 مزلت تايفيكلاو ؛ مسا ودو اهنم رهوج لوأ مزات اهنإف رهاوحللا ىف ةيفيكلا تكراش اذإ

 . ىرخأ ءايشأ هذه ىف لاقي نأ نكمي دقو . ةيءسملا دعب ةطسوتملا وأ ةلفاساا ةيعونلا رهاوجلا

 هذه لاثمأب لهتشن نأ ر:ؤنال انكل ؛ ةيفيكلا ىلع اهب لضفت صاوخ ةيئكلل بلطتنأ نكميو
 . طسولا نود ًالافتشا الإ ثحابملا

 امنأ وه « هلمتحي ثحبلا ناكو نكمأ نإ«ةيككلا لاح نم هنع ثحي نأ بحيام لوأو

 70 مسا موقتف ةداملا نراقت ىبا ةيءسابا ىه ةيمكلا تناك نإف . ضرع وأ رهوج

 . رهوج نذإ ةيكلاف ؛ رهوج ةرودلاو . رهاوجي ةموقم ةروص نوكت نأ ىرح ابف

 ؛ ىءءاملإ : هيلإ (ه) || اسرهاوجلا: ردوملا || ى « هءاعءاس6س نأ : نأ ]| ع ع ق 6
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 || اع « عةنراقملا:ةترافا (4) 1| ىءه « حي لعتس: رعت (7) || اع نم ةطقاس ؛ ىثتسلا : ةنسلا

 :هذه ||معدةسمما :ةيسسفبا (10) || ىدفد ايف (11) || م < ع6 عورتم : نر ()
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 | ساكت + اعلا || م د نم“ لع“ ةدك طوقس ةظحالم عم ؛ ةيكلا لع . . فيك : خلا اس و
 ثحبلا اذه : ثحلا || عاذه ب : نكمأ || ن نم ةطقاس : لاح 0010 || ع نم ةطقاس : الإ )026(

 . د نم ةطقاس ؛ نذإ (14) || د ضرعو : ضرع مأ )١0( ||ىعيه



 المنطق  تاالوقملا ١١

 هلوقنام قطنملا ذخأي نأ بحي لب « قطنملا هفلكي ال امم ءايشألا هذه قيةحم نإ : لوقنف

 +هانتم وهف ماج لك نأ لمت نأ بحي : لوقنف ٠ ىرحنأةعانص ىنهل هنايب نوكيو « ًاذخأ

 : هانم وه ثيح نم . ىهانتملاو مسأبأ دح ريغ« مسج وه ثيح نم 3 مسحبا دح نكنلو

 امسج .مسللا لقعي دق كلذلو ؛ امج ةيمسملاا دح موقتام دعب مسج لك مزلي ىهانتلاو

 ةنيبملا نيهاربلاب تاعوضولل ةب ولطملا ضراوعلا حاضيإ ناهربب مسوي مل ام «هيهانت لقعي الو
 | مسجل دح زج سيل حطسلاف . مسحلا ةيهام ىف الخاد سيل ىهانتلاف . اهايإ

 مسحلا ىف اهوصح بجاوب تسي داعب ألا نإف « ايدانتم مسج لك ناك نإ وهنإف كلذ عمو

 ضرفب سياو ؛ةدحاو ةياهن الإ اب طيح سيو « ممج «ةركىه ثيح نم «ةركلانإف ؛ لمفلا
 نأ نكمي ثييحب هابط ىفو هنأش نم هنأل مسج ود امنإ مسحلا لب , ةزيثم لعفلاب داعبأ اهيف
 . مئاوق ىلع ًاعطاق# كرتشم دحاو دح ىلع ةعطاةتم قالطإلا ىلع هيف داعبأ ةثالث هيف ضرفي

 . ةيمسحلا ةروص هذهو

 مطاقي الات من ةمئاقلع هعطاةيرحخآ دعب مث « ًادعب هيف ضرفت نأ كنكمي ىذلا ءىثلاف
 لبقي امهدحأنأب نامسمللا فلتخا اذإ مث. مسحلا وهف «مئاوق ىلع لوألا عطاقتلا ىلع نيلوألا

 هناف «رخآلا مسحلا ىف ىتلا داعبألا نم رغصأ وأ ربكأ اهتنالث وأ اهنم نينا وأ داعب ألا دحأ
 .رر ذام ىلع داعب ألا نءليةاىذ هفلاخي و ةتبلا قالط“1 ىلع داعبأ ةيالث لبقي هنأ ىف هفااعال

 أهنيعب دابا ةلالث لقي ثيح نمو 1 قالطإلا ىلع مسج داعبأ ةيالث لبقي ثيح نم وهف

 هنأ ثيح نم هل كلذو ؛ رذقب ثيحب وهف ١ نكمأ نإ « لعفلاب هلة دودو نك هيلا وأ

 . ص

 أه وناس د موو ةقامتز رعاة رك نر :٠) | يدعو نع 40
 : امج || م ىهانملاو : ىهاتلاو ( 4 ) || اس نم ةطقاس 0: وهف || ع نم ةطفاس : لوقنف
 1 كي (5) || ع نم ةطفاس : لقعب الو امم مسحلا (ه - ؛) || د نم ةطفاس
 : ضرفي || د نم ةطقاس سيلو (ه) || ىامجلا : م 3 || نس نم ةطقاس : سيل (1)
 ل ا و ا 0 :محلا (5) || اع ضرتغ
 || مةينخلا : ةمملا )1١١( || ى 0 ه داس أ : هذ دامأ || م ةنالن : ةيالل هيف 600 (
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 ىه ىتلا ةيمسملا ةروصلاو . هنيعي وأ « نكمأ نإ « ةتبلا هنيميالريدقتلا ناك ءاوس« رد
 «لوألا مسقلا هلم نم ىهف « مسج ىلع مسج اهيف ديزيال ىلا ىه « ةيرهرجلا اهتروص
 ةثالثلا داعب ألا ىف ريدقتلل ضرعملا نيعملاو . ًاضرع تسياو رهوج لب (رهوج ةروص ىهو

 ْ 1 . محلا باب نم ىذلا ضرعلا وهف دودحم ريغ وأ ًادودع ًاردقت

 بسحب فلت#ي الو ةكلا بسحب فاتح نأ هل ضرعي ثيحب دج. دق دحاولا مسحلاو

 داعبأ ضرف حصي ثيحب نوكت نأ اهياع ظفحب « هب اهلكشن لكش ىأ «ةعمشلا نإف ؛ةروصلا

 ددحتام لكش لك عم فلتو اف كلذ فلتخيالو ةروك ذملا ر وصلا ىلع اهيف ةقلطم ةئالث

 نإ هنإف . لكشلا كلذ دد> اذإ ةوقلاب وأ لعفلاباةمعو اضر ءو ًالوطداعبأألا نماهيف نيمّتبو
 اهلبقي ىتلا ةنيعملا تادودح لا ريغ ىه ةدودحم داعبأ ةبسنل ًاضرعم ناك ةرك لكش عمشلالكش

 ؛ لخاختلادنع (ح ديزي و ءام هرهوج ظفحي دق ءاملاو . هتيك كلذو بعكم لكشهلكش ناك اذإ

 . ىمسللا هرادقم ريغتو ةيسنهلا ةيمسملا نع ًالضف ةيعونلا هتيرهوج هل تتبث دق نوكيف

 واسم وه ذإ « ريغتت مل هداعبأ نإف بمكت اذإ ىركلا مسملا نإ لوقي نأ لئاقل سيلو
 لاقي و«لعفلاب واسموه (ىل لاقي ىراسملا نأ ملعتس كنأ كلذو .ة-اسملا ىف ًالوأ ناكامل

 اهيف لاقيام ىنعم لب ؛ةةيقحلاب اهل ةاواسمال لاكشألا ءذه لاثمأنأو ؛ةرقلاب واسم وه (ىل

 لوألا ىنعملاب ةيمسحلاو ؛ دعب دوجومب سيل ةوقلاب ىذلاو؛ ةيواسملا ةوق ىف اهنأ كلذ نم

 ؛ هنم رغصأول افلام وأ رادقلل اي واسم نوكي نأ بحي ردقملا نأل ؛ ةتبلا ءىشب ردقتال

 اف دق (ىلا افلام نوكي رغصألاو؛ ردقملا فلاحي امب ةاواسلل ردقي الر دقلل ىواسملاو

 )١( م ةيسمخا : ةيمسحلا || ب هنيب وأ : هنيعي وأ || اسنم ةطقاس : ةتبلأ || ب هنيعب ال : هتيعيال ||
 ل :لب || ى ودور : ىهر 6 || س لوألا : لوألا || اس ىه : ىهف || ى ىلا : ىلا ىه (؟)

|| 
 ه دودحم رده : ادودحاريدقت || اس اردقم : اريدقت (:) || ى ضرعملاو : ضرعملا || ىو ه « عىه

 ع اهتتكش : اهلكشت| | د نم ةطقاس : لكش (5) || ع نم ةطقاس : ةروملا بسحب فلي الو (0-ه) ||

 ىدح ل : ددح 8( || م نم ةطقاصس : كلذ || ع ةروعلا : روملا (7؟) ||

 ى ته تناك : ناك || ىةعمشلا لكش ؛ ه : ةعمشلا تلكش : عمشلا لكش (4) (||هاذإ : نإ ||

 ىاتسل ؛ ه« ع ةتسلا : ةبسنل || ى ا« ه ةذرعم : اطرعم || )٠١( ىرهودب :هرهوج || ه اهلكش : لكش ||

 ىديزي وأ : ديزيو || )١١( م نم ةطقاس : ةيسنخبا || س هاف : نوكيف || )١6( لعفلاب واسم ود (ىل لاقي :
 رّدَملل : رادقلل || ىعءه نان :نأل )15( || ىوه ل : كلذ 609 || ع « د نم ةطقاس

 ب (ةددشملا لادلا رمكب ) رّدّةيال : ردقب ال || ىرادقلا : رّقلا )11( || ع نم ةطقاس : هلإ| ىء ه « اس ||

 اسرغمألا : رنمألاو || ى ع اع« ع « اسام : امب .



 ا تالوقملا - قطنملا

 سناجيام ضعبل افلاخع نوكي نأ نم دبال لب ؛هردقم سناجيام عيملب فلاخم ريغ نوكيال رّدق
 ًردقم نوكينأ ايدج مسج هب فلاخيال ىذلا ىنعملا اذهل ررقتب الفردقيام كلذكو . هرّدقم
 1 ةيكلا وه كلدف «رحاآلا ىعملا كلذ ماسجألا ريدقت عقي امنإ نذإف ؛اردقم وأ

 مسج مسجلا ريص» هب ىذلا ىملا ريغ ريدقتلاو توافتلاو ةاواسملا هيف عقيام ناكنإ و

 ىلا ةيمكلا ىه ىلا ةيمسحلا لب « ةدككلا ىه ىتلا ةيمسحلاا ىه ةيمسحلاا ةروصأا تسيلف
 ةروصلا ن. ةبيرق تناكنإو « هيلإ انرشأام ىهو « رحتآ ىنعع ةيمسج ىه ©« ضرع ىه

 اضيأ حطسلاو . ةيفيكب تسيلو ةرفيكلا هبنت ءايشأ دجتس كلذكو . اهايإ ةمزتلمو ةيمسملا
 نادعب هيف ضرفي نأ حصب ثيحب هنأ ىه ةروصلا كلتو ؛ هيف ىلا ةيمكلا ريغ ةروصدهل
 ةثالث ضرف ءىثلا كلذ ىف حصيام ءىث ةياهن هنأ لجألهل كلذو ؟ ةروكذملا ةفصلا ىلع

 .ًاضيأ عوضوملا ىلا ةجاحلا نعو ةيضرعلا نع هجن تسيا ةروصلا هذه كلذكو . داعبأ
 عضوملااذه ىف مث. مسجلا ىف امال « لدبتيال هيف ةدباث ةيك ىهو مسحلاا ةيكريظنف هتيك امأو

 اهموقت وأ اهمزلت ةروص حطسال تناك اذإ سيلو . قحاوللا ىف اهيلع لاقيس ةقيمع ثحابم

 ضرع همزلو عاونألا نم عونل ةروص لك نإ انلق اف . ًارهوج حطسلا نوكي نأ بحي ةيككلا
 مزلت ةيكلا باب نم ىتلا ةيمسحلا نوكتف ؛ هدحو مسا ةروص ىف كلذ لب « مهوج وهف

 « ممحلا ةروص نوكتو « ددحتلا نم مسجلا مزلإ امل ةرورض ةروصلا ىه ىتلا ةيمسملا

 . ًايميلعت ًامدج درحلا ىبس ؛ نهذلا ىف ةذوخأم ةيككلا اهنم تدرحب وأ اهتيكب تدرحب اذإ

 || اع ص نم ةطقاص : نم )١( || ع نم ةطقاص : هردقم ساجي ... دبال لب (08-91)

 || اس نم ةطقاس : عه (؟) || هاذه ىف : اذهل || ىاردقتي : ررقتي || دكلذل : كلدك (؟)

 || مةيسملا : ةيمسحلا (ه) ||اعردقتلاو : ريدقتلاو ( 4 ) || ى « اعردقمت : ريدقت

 || سنم ةطقاس : ةيكلا ... لب || ىةيرودلا ةيمسحل ل : ةيكلا || اس نم ةطقاس : ىلا

 || م ضرملا لس : ىهو || ىء ه ضرعلا ىهر ل- ؛ اع ىرخأ :رخآ ىنمي || ه ةيمسج : ةيمسج ىه (5)
 ل ؛ب كلذكف : كلدكو|| م ةيسملا : ةيمسحلا (7) || ىء عةي روصلا ةيمسحلا : ةيمسحلاةرودلا (7--5)

 : كلذكو )٠١( || ىلع تسيل دعب : ىلع نادم( 4 - 4) || ىضرف هيف : هيف ضرفي نأ ( 8) ||م « داضيأ
 : هتبات )١١( || م ٠ دنم ةمقام :اضيأ || اعجرخت : هجرخن ||ه كلذلو ؛ اع كلذزف ؛ م « د كلذكف
 : حطسلل || ى هناك : تناك || ى قحاوللا باتك : قحاوللا(١١) || د ام الا : مال|| م ةينا

 : ةيسملا نوكتف )١4( || م« د اهموقتو : اهموقترأ || نس اهنزلتو : اهمزلت || ء حطسلا
 . ه ىمس : ىمس || ىووه<م :انع (15) || م ةيسمللا نوكت
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 ملعت نأ بجيف «ضرعب سيل وأ ضرع هنأ اضيأ ددعلا مأ ىف كّكشي دق هنأ ملعاو
 . ضرع ضاعألاعومن أو ؛ اهتايهام نع جراخ ضرع ةدحولات اوذروم ألا ىف ةدحولا نأ
 . ىرخخأ ةءانص ىفف ءايشألا هذه قيقحت امأو؛ ثحابملا هذه ىف قحلا ىلع هب هبنت ردق اذهف

 . نياخادتم نيمسق مسقنت ةيككلا نوكتف ؛ عضو هئازجأل سيلام هنمو ؛ عضو هئازجبأل ام هنم مكلا نإ ىرخنأ ةيهج نمو . لصفنم هنمو لصتم هنم مكلا نإ : نآلا لوقنف
 ؛ دحاو ىنعم هموهفم نأ لع ًاريثك دجو نأهل ضرعي دق كرتشم مسا لصتملا نكل

 ىلإ جوحي الو هسفن ىف دحاولا رادقملا ىلع لاقي هنأ هتيصاخ نف« لصف وه ىذلا امأف

 دح اهني. مهي ءازجأ هل ضرفت نأ نكمي ىذلا هنأ هدح نأل كلذو ؛ هريغ رادقم ىلإ هسايق

 ليختلاف هلمجأمل ىنعأ ؛ امهدحأل ةياهن. وه رحخآ رابتعاب و ؟ اهنم نيأزحلا ةياهن وه كرتشم

 سلو .. لصتم هنإ لكلا اذهل لاقيف؛ رحخآالل ةيادب و لوأ هنأكف ؛كنم برقأ ةراشإلا ىلإ
 اذهناكم كانه نوكي نأ هبف طرشلا لب ؛ لعفلاب ءزجو عطق كانه نوكي نأ هيف طرشلا

 . ٍلصفتملا ىلإ و مكلا هيلإ ممقني ىذلا لصتملا ىنعموه ىنعملا اذهو . ض رفلا اذهو مهوتلا

 امهيف لصتملا نويكف ؟ امهريغ ىلإ سايقلاب نالاقي امهنأ نيرخآلا ٍلصتملا ىنعم معيو

 ةدحاو ةيابنو فرط هيف دجوي امل لصتم لاقيف ؛ هريغب لصتملا لب ؛ هسفن ىف لصتملا ال
 ناكم ناكل نيتنثا نيتياهن اتناك ول ىتح « هب لصتم هنإ ليق امل فرط اهنيعب ىه لعفلاب

 ىه ىلدفلاب ةدحاو ةطقن اهدحم هب وار ىلع طح لصّس ىذلا طحللا لثم ؛ ةسامم لاصتالا

 لك نأ نيبلا نف ؟ هيف ازيمت نيضرعل نآرح هل راص اذإ مسملا لثمو ؛ ًاعيمج امل فرط

 || د ىتعم ؟ ه ىناعملا : ىناعم )020 || اس دقو : دق )١( || ع نم ةطقام : مذو 7 هنمو (ه)

 تاينإ عم ) ب اممايق : هسايق(١٠) || س لودي : لادي ( 1) || ى« هءاعءع ةعيط : ةعيط (م)

 :هرجر(١) || ىء هءعرأ:ىلإ(١1) || ىءه رادتم : رادقم ىلإ || ( ةمكلا قون تيحصتلا ةم الع

 ...ىذدلا || ىاذهن : اذهو || م نم ةطقاص : ضرفلا اذهو )+١( ||اس ّدحو ؛ م. ددجرو

 : لامتالا )1١84( || ع ناكمإ : ناكم || د نم ةطقاس : نيتلثا )090 || ع نم ةطقاس : لصفنملا

 .٠ ىمسحلاو.: محلا لثمو (5و) | | اس اهلطخت : اهدحتن || م « دكلمتا



 17 تالوقملا  قطنملا

 صتخا امهنم دحاو لك نإف ؛ ضايس و داوسك «رخآلا هيف ام ىف سيل نيضرعلا نم دحاو
 رياغتت ام ضرامل ةعيبطلا ىف ةقفتملا ءايشألا نإ .رحخآلا ريغهلعج ىذلا وه عوضومب

 هيف داوسلا ثاثبناب صتخم امو ًايهانتم هيف ضايبلا ثابناب صتخم ام نوكيف ؛ ددعلا ىف

 كانه لب ؛ نيتنئاض رع (ىل ناتضرتفملا ناتياهنلا تسيلو . لعفلاب كلذ لكو ؟ آيهانتم
 . ةدحاو ةياهم

 ؛ تايككلا قحاول الإ اهقحاي مل تاي ىهو ؛ تايككلل .سروكي دق لاصتا اذهف

 ءاضي أ هي انلثم ام ىف داوسلا لدب ضرفت ةسامم لثمو ةيوازلا ىطحلا ىذلا عضولا ةئيه لثم

 لجأل زيمتيف « ىعيبط ضرع عم ًاذوخأم نوكي ال ىتح «ضايبلا لدب هيف ضرفت ةسامم الو
 تاياهنلا نكت مل ول ىذلا عامجالا وه لاصتالا اذه لب ؛ مسحلا وأ حطسلانم نآزحب كلذ
 اذه لدب ناكل « ًاضيأ عوضوملاب نيدنثا اتناك ؛ ةفاضإلا ىف نيدننألا عوضوملا ىف ةدحاو هيف

 . ةساملاوه عاّتجا لاصتالا

 اهنم لوزي ىتلا هتكرح ىف لصتلل مزال هب لصتملا نوكي نأ وهف ثلاثلا لاصتالا امأو

 نوكي نأ عنتمي ال لاصتالا اذهو . هيف هتياهن قالي ىذلا هعضوم نع هيلي ىذلا فرط

 هلاح تناك اذإ مسجلا نإف ؛ ةكباشم وأ ةقصالمب ةكرحلا دنع ةمزالم تدجو اذإ ةسامم هيف

 نع هيلي ىذلا فرطلا هفرط لقني القن هعضوم نع لقنو كر اذإ هنأ رخنآ مسج دنع

 58 لاصتالاو . هب لصتم هنإ لاقي هنإف « راص ثيح هعم رخآلاريصو ىتح رخآلا
 ليبس ىلع ىذلا لاصتالا نم همسا لقن امنإ ناك نإ و ؛ لوألا وه عضوملا اذه بسحب
 ىنعمل مسا لقني ام ًاريثكو . ىناضإلا لاصتالا اهنيب. ايف ءازحجأ هل مهوتي ناك ذإ ؛ ةفاضإلا
 ٠ مسالا كلذب قحأ ام ةءانص بسحب ريصيف ؛ رخآ ءىش مسأ نع

 )١( م « د ددعلاب ؛ ددعلا ف ( 6 ) ||ه ءط ءدلكر ؛ ىف م(ءعلكف : لكذنإف ||

 ||دلكف : لكم (؛4) )١( :امىف ||م ىطس : شمل (7) ||مكلذ + :نوكي +
 (||ىوه لل : ىذلا (5) || ى« هءاقآ:اضيأ || ى « هدق )٠١( ىعووملاف : عوضومللب ||

 )١9( م68 عم عم (0ك9) || ا ؟ عاب : اهتم || م اننالم : امال ||
 ( 04اع ةتصالم : ةةصالع || ) )1١نبا : هفرط || ص مزلي ؟ ب همز : لق

 ىلبق 6 ه هل ليق : لاه هنإف (15) || ن هفرط فرط : فرطلا هترط || سأ ب || )١0( مضوملا

 ىء« مب ىمل : ىدل || ن لقمي : لَم || ه يثك ؛ د اريثك : اريثكو )04 || ن مضولا .
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 . لصتملا نمةيككلا بابنم ىذلا مسملاف .لصتمي سيلام هنمو؛ لصتم وه ام ةيكلا نف
 ؛حطسلا وهو كرتشم دح هئازحأ نبب ضرفينأ نكمي ثيحب مسجلا اذه دجنو ؟ ال فيكو
 ةطقنلاب .طالو ءطحلاب حطسا كلذريظن دجم دقو .هيلع قتلت دحاوحطسب كرت هءازحأ دجستف
 . نآلاوهو ؛هلبقتسمو هيضام هب ىلصتي امهوتم ًاثيش هيف دحب انإف ؟ ًاضيأ نامزلاو

 ىلإ دعبلا كلذ مسقتيف ؛ دب هيف ثيح نم الإ از. سيل سوسحما ممملا اذهو
 «قالطإلا ىلع مسج وه ثيح نم الب رادقملا كلذ وذ وه ثيح نم هل ءزحلاف . هيأ| مسقئيأع

 ةتوافم لبقي ال ثيح نم ال « ىواسي و توافي ثيح نم هل ءزحلا نإف ؛ ىرهوج مسج وأ

 وذ وه ثيحنم مسجل لوألا برضلاب تضرعامنإ ةئزجتلا نذإف؟ تماعام ىلع«ةاواسمو

 . هيروص ثيح نم ال

 لوبقلاو «ةيزجتلا لوبق هنأش نم ءىى ببسب الإ نوكن ال ةئزجتلا نإ : لئاق لاق نإف

 ببسل ال ؛ةداملا بيب ةيزجتلل دادعتسالا نوكمل « ةداملا ىف نوكي امنإ دادعتسالاو

 / رادقلل ضرعت ة؛زجتلا نأ انهه لست نأ بحيو . مولعلا ىف لحخ كش هنإف ؛ ةيككلا

 كلذ ىف ةداملا ةصح نأ نيبن مولعلا فو ؛ ةكراشم ةدالإ هبف ناكن إو « رادقم وه ام

 ملع ىف هب لغتشت نأ بجي ال اذه نإف ؛ وه امكلذ نم تاذلاب كلل ىذلا معألاو « ىه ام
 ابهف امن ىتلا ةةزجتلا ريغ ناكملا ىف قارتقاو ةكرحاهعم ىتلا ةئزجتلا نأ ملعت لب ؛ نييقطنملا

 . لصتملا مكلا ىلإ اثم ةراشإءلك مالكلا اذهف . طقف ءزحلا نيت

 تازحب اذإ كنإف ؛كزتشم دح اهئازحأل دجوي ال ىتلا ةعبسلاك هْنإف لصفتملا كلا امأو

 ؛ ةذحولا الإ دادع”ل!ف رط ال هنإذ ؛ اكرتشم ًافرط امهنيب دحيم «ةعب رأو ةثالث ىلإ ةعبسلا

 تدجو ولو ؛ ةعب رأ وه ىذلا ءزحلاو ةثالث وه ىذلا ءزحلا نيب ةكرتشم ةدحو دجوت الو

 ؟؛ دءزحلاو : هلءزحلا» (1) || ع نم ةطقاس : مسقنيف (ه) || ع فرطل : ريظ (؟)

 :مث (8) ||اس نم ةطقاس : ةتوافم (7) (||ىع اس« س نم ةطقاس4 دنود:وذ || اس ةكرحلا

 ببسال )11-١١( || ىء هنإاعأظ: نإف )٠١( || سوه: هتروص (4) | اعةرثك
 || اع نارتقا : قارظا || اعقطملا:نيرتطملا )١١( (||هوهف : هاف (١؟) س نم ةطقاس : ةيكلا

 || ىو ه « ن « سهراشإ انم : انم ةراشإ || عنيمتي ؟ م «دنيعن : نيت )١5( (||ن «د هيف : اهف

 ةيالثلا : ةياللي (5و) ||دم/م: م (16) || ما« نس ءا ب اهئاف : هنإف )١0( || معد نم ةطقام : ام

 . ىءه(اط وعون , ب ةعرألا : ةعبرأ (1) || ىوءو



 ةجراخ تناك نإو (؛ ةعبسلا ددع صقتاو ةتس تاددحولا تراصل اهتادحو نم تناكو

 . تادحو نامت نم ةعبسلا بدترت ناك هنع

 نأ امإو ؛ هل ىوه ايف تاذلا زاق نوكي نأ ام[ ولخي ال لصتملا ملا نإ :نآلا لقنلف
 ددجتلا ليبس ىلع هتاذب لصتم لك نأ عضنلو . د.جتلا ف ىه لب ؛ ةزاق ريغ هتاذ نوكت

 . ىعيبطلا معلا هنايبو « نامزلا وه كلذ َنإف « مسج ةلا ح ةلاحم ال ىه ةكرح ةئيه وهن

 ًادحاو دعب هدادتما نوكي نأ ام[ ولخي الوءاردقو ظع مَسيلف راقلا لصتملا ملا امأو

 ًالمتح نوكينأ امإو ؛ طحلا وه اذهو ؛ اهملع ةمئاق ةئزحن اهضراعت ال ةدحاو ةئزج لمتحف

 ضرف اهيف نكمي ىتح كلت ىلع ةمئاق ىرخنأ ةئزيت اهضراعت نأ نكمي مث « ةهج ىف ةئزجتل
 رادقملا نوكي نأ امإ ووحطسلا وه اذهوب كلذ ريغ نكمي الو ١ مهاوق ىلع نيمطاقتم نيدعب

 . كلا باب نم ىذلا مسملا وه اذهو ؛ تاهج ثالث ىف اهامتحي ةيزجتلا لمتحي ىذلا
 هي الف < انحم امأ . نحو اكمسو ًاقمع ىمسد دقو ٌ ةفصلا هذبهب وه ثيح نم ًامسج ىمسيف

 اكمسامأو ؛لفسأ ىلإ قوف نم ربتعم ىأ لزان نك هن الف ًاتمع امأو؟ حوطسلا نيام وش>

 . هرك ذنس رخآ ىنعم ىلع معلا مسا عقو امبرو .قوفىلإ لفسأ نم ربتعم ىأ دعاص نحت هنأالف

 مهنأل كلذو « ةدئافهل لصحأ مل سعأف « ريداقملا ىف عم ىف هايإ مهتدايزو ناكملا امأو

 طاخلا مسجلا ىلإ سايقلاب ىهف؟ طاح مسيل يا طيح مسج ةياهن ناكملا نإ:نولوم»

 حطسو ؟ طاحلا مسا ىلإ سايقلاب واحو طيحلا 9 ىلإ سايقلاب ةيامن ناكملاف ؛ ناكم

 .هرهوج هب موقيي امموه هسنج نإ سذج ىد ءىل لك نإ :ءالؤمل لوقتف . هناذو هرهوج

 هنوكل نوكينأ ام[ ولي الف «واحو ةياهنوهحطس هنألىأ ؛ءذهعومجهنأل م ناكملاناك نإف

 ابع:هع(؟) || ى اجراخ ناك : ةجراخ تناك || » صقنلو : صقتناو || ىو ه تناكل : ترامصل )0(
 ةطقاص : ىه || ى«ههنإف : وهف )0( || ى نم ةطقاس : ىه (*) || ى(« ه « م نم ةطقاس؟ اع

 | عسيظ؛ىء» ىبن:ميظ ||ىاط : اأو (1) ]| م ءدشأم: نإف [|ام نم
 ىمسف :ىمسيف )١١( || ىكلذ لمتحي ؛ ه كلت لمتحي : اهلمتحي )١١( || س ةينزه : ةنزجتلل (8)
 || هاهتمعامأ : اقمعامأ )١5١( || م نم ةطقاس : انخن امأ || س نم ةطقام : دقو || عء اس
 : هل )١4( || ى« عدعاص ؛ اع دعاص نع :دعاص نحن || م « اس هنان اكمس : هناالن اكمس (١؟-15)

 || ناكم طاحملا )168-١١( || نمحلا:محم || اطيح: طحع )٠١( ||عدم +
 اس حاسر ؟ هب طاحلا : حاصر لاخلا || م نم ةطؤاس : مسحلا لإ سايقلاب ةيان ناكملاف 05(

 1 تالوقملا - قطنملا
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 نوكي نأ بجيف «لخدم كلذ ىف ل ناك نإف ؟نوكي ال وأ مهريبصتف لخدمأ, واحو ةيابن
 0 ةم قو داعب [لوبق ةيدو مخ امس ناين عملا هديفي ىذلا ملا ؛ 1 ره شيخو . ناكل

 لخدم ًايواحو ةيابن هيوكل نكي مل نإو ؛ كلذ هل سياو ؛ حطس وه امب عل ادبع

 ؛حطسلا وهوءابتم اءزج وأ اهعوضوم نأ بيسي مكلا ن٠ ىه امن ةهجلا هذهف ؛ أك هيوك

 :مك هسفن و ىذلا «ءىتلا كلذل ضرع نوكي وبحيطساا وه ةة.ةحلاب ملا نوكيف ب ميلا نم

 هركذ نم غرف دقام هلم نء نوكيو ؛حطساريغ ًائيش همهوج ىف سيل نوكيف ب ىوح نأ

 هنأوأ ةيابل هنأأل اك ناكملا ناك نإ هنأل ًاضيأو . هنس ًاجراخ ًاعون نوكي الف ؛ هدبدعتو

 . محلا نم ء وه « فاضم ودل ثيح نم « ءىثلا نوكيف « واح

 وه ثيح نم « ىوانللو ٠ ةيابن ىه ثنيح نم ؛ ةيابنلل ىتلا ةيككلا انوري نأ بجي مت
 ناكملا نإف .هتيحطسل ةيك ناكملا نأ قبيت ,نودجب الو ؛ ةيحطس ريغ نوكت ةيك : واح

 + ملا تحن اعون هعم دودعم جطسلا ةيترس ىف ملا ني عون ال « هتحت جطسلا نم عون امإ

 دعي امم ء« صوصخم لاح ذوخأملا مسحلا نوكي نأ اضيأ بجيف ؛ لاح ذوخأم حطس امإ و

 ءرك ذ ام ىلع ادئاز ًاعون «نكمم وه ثيح نم ٠ . مسا نوكي نأ بحي الثم . ًاسداس ًاعون

 نف . ءىثلا نم ىلوألا عاونألا تربتعا اذإ « قلطملا مسيل ًاعون ءدب الو ناك نإ « ال

 ءاهعاونأ دعن الو ءاهعم اهعاونأ عاونأ دمن ال نأ سانجألا عاونأ انددع اذإ انيلع بجاولا

 . هذه ةلصنملا ةيكلاف . اهمسقت اهنم صخأ صاوخ اهل ضرعي ثيح نم

 ؛ تاقرفتم نم هماوق للصقتنملا نإف ؛ ددملا ريغ نوكت نأ زو الف ةلصفنملا امأو

 « مسقن ال ىذلا ىنعملا سفن امإ داحآلاو ؛ داحآ تادرفملاو تادرفم نم تاقرمتملاو

 دم : لخدم كلذ || م ©« اس « دف لخدي :ىف لخدم || ىءع اي واح وأ ةياجن : !, واحو ةياج )1١(

 ؛ دةلثا : ةمحلا (4) [|نىهاع: وهاع ||ىع ء ءديفب : هديب (ع) || اس كلذ ىف

 || ى سيل نوكي و : سبل نوكيف (1) || د نم ةطتام ؛ ىيهوه ل :ىذلا (ه) ||م عع واس

 || يتالاب : ىباثب (؟) (||ىةتار:هلأوأ || م ءاسالو :الف (0) || ىو تءىش د عيش
 || ى« ه < ن « اس هتيكناكملا : ةيك ناكملا || ىء اع « اس « مع هتيحطس : ةيحطس || ىهتبك : ةيك )٠١(

 || سس عوق : اعون || س عاوفأل : عونال )1١( || ه ناك ل ؛ م عاس ءدنإر : نإ

 || ىةييرقلا + ؟ع « حي ةيرقلا : ىلوألا )١4( || ىنم ةطقام : ثيح || ىبجبف : بجي )١6(
 . ن عاونألا : اهعارنأ )١١(



 ١ تاالوقملا - قطنملا

 لماحرخ:آ دوجو هلو ةدحو وذ وهو ؛ ةدحولا هيف ءىُي وأ « مسني ال وه ثيح نم

 5 تادجحولا كلت غلبم

 ؛لصفتم 5 هتاذلوه ىذلا ددمال ةلماح ىهاهتلمفب تادحولا كلت اهيف ىلا رومألا امأو

 جراخ رشقم اهل دجوي الو ؛داحآلا كلت عاتجما ىنعم ريغ ةلصفتم ةيكأ ىنعف ابيف دجويال مث
 لاصمفنالاب ناقلعتس ةاوابمالو ةاواسم زاوج اهل الو «ةدودعم ىه ثيح نم ءاهردقم نس

 ةاواسم زاوج وأ ردقم اهيف عقب نأ زوجي الف ؛ اهل عقي ىذلا ددملا ىنمم ٍريغ ىنعم ىف
 ىنعم ىلإ هرابتعا ىف تفتت امنإ لب « ددملا ىلإ هرابتعا ف تفنلت ال ثيحب «٠ ةاواسمالو
 ًاتوص نوكي نأ لثم « ددعلا ريغ صأ وه امث ءىثلا ف نوكت ىتنا ىناعملا نم كلذ ريغ

 ةاواسم رابتعاو ريدقت هيف نوكي نأ ءايسشألا نم ءىش ىف نكمأ ناف . اممج وأ ةكرح وأ
 ذخأم لب ء ىددملا هلادقنا لوانمي الف كلذ عمو هلاصتا لوانت ال ةاواسم ريغو

 اعيش دج ال كنكل . ًدلصفنم ةيك ددماا ريغ نوكي نأ نركمأ « لاصقتالا نمرخآ
 هلا صتا ريتعا دقو الإ ؛ ةأواسم ريغو ةاواسم زاوجو ريدقت لاهحا ىلإ بسن ءايشألا نم

 .د مل « هب ردقتت لاصتا اهل نكي ملو اهددع ىلإ تفتت مل اذإ ءايشألاو . ريف ال هددع وأ
 دودملا مطقملا ىلإ روصقملا عطقلل نإ : لوقي مهرماقمو امس ال ؛ هلصفتم ةيكو ًاريدقت اه

 . ةعاملا ف ىلا لاح كلذ هلاحو .ددعلالجأل دعب هنأب يرصت اذهو . ددعمل[ددع ةبسن

 نوكي و دحاو اهردقيف « لاصتا ريغ نم عمت ماسجأ ىف اذه لكش مل هنأ بجعااو
 ؛ تاعاقيإلا تاكرح ىف الو « ةقرفتم ةنمزأ ىف الو ؛ "ل صفتم ىه ثييح نم « ءزح اهل

 : هددع || اع نم ةطقاس : ءىش || د تادحولاو : تادحولاف )١( || ىائيش : هىث )1(

 + عاتبا سس || ديت : دوي (0) || د نع ةضام : تادعولا ... امان (4) | ساددع
 ؛ اعردَه ؛ مع رادقم : ردقم || م دجوي و : دجوب الو || سس تادحولا : داحآلا ( ه) || ىعامجا

 :ةاواسالو || م نم ةطقاس : اهل || ىو ه اهردقت ؛ جي اهرادقم : اهردقم (1) || ىء هردقن
 : زاوج وأ ردفم || ىنوكي : مقي || ىىلا:ىألا (7) || اع لاصتا الف :لاصمتالاب || ن نم ةطقاس

 || اس نم ةطفاس : هرابتعا ...ددعلا ىلإ (مه) || ىءه « ن « اع « اس زاوج وأ ردقت ؛ عزاوج وأ رادقم

 /| ىو ه ءاع . عاذشأب : ةظان(81) || هءايعألا هذه : ءاشألا(١٠) || سنىتلا : يتلا ف ( وز
 || م . اعءاس اردقت :اريدهت(6١) ن د ءايغألا : ءاعألاو(١:) || م « ام لاصتالا : لامه الا(١؟)

 || مي دحي : د (13) || اع نم ةطقاس : ةعاملا ىف ... اهيسال() )١6 - ١ || ه © ن « س ةيكوأ : ةيكر

 : ةهلصفم )١4( || ء نوكي ؛ اء نوكيف : نوكي و || نس نم ةلقاس ؛ ىاع ن ٠ د عمتج : مم (0)
 ه صسالإو : الو || د لصفم

١٠ 



 عبارلا لصفلا  ةئلانلا ةلاقملا 5

 سمأىف موقىلع هبتشاو اذه لكشأ امنإ ؛ روصلاو شوقنلا ف نوكت تايفيك ددع ىف الو
 لعج مهضعب مث . ام ءزج تاذلاب لصفتملا كلا نء هنإ : اولاق مهنإف ؛ عومسملا لؤقلا

 نوكتف ؛ اهردقت ةنمزأ (ملو ؛ هؤازحأ هعطاقم نوكتف ؛ همطاقم ردي هنأ هيف ببسلا
 هتمزأ ماسقأ ددسب لوقا نوردقي امإ ءالؤه نوكيف . اهيامز ببسب ةلملا ردقت مطاقملا
 لع « .لوقلا نوكيف ؛ هبامز ددمل اك لوقلا نولعجي امنإ ةقيقحلاب نوكيف ؛ اهريداقمب و
 5 هياذل ال هنانراقي مكلا نم نيسعأب اك « مهتقي رط

 ببسب رخصي و رظديتوصاانإ : نولو ةيفرحخ 1 اهجوهل نولاتحيف كلذ نمنوشاحت.موقو
 . رخخأ باب ن٠ نذإ وهف ؛ نامزلاب ًارهتعم ماعلا كلذ نوكي الو ؛ عورقااو عراقلا لاح

 لب ؛ الصفتم اك هدحو « عطاقملا نم بكرملا وهو « لوقلا نولعي امنإ اوسبل ءالؤهف
 ىتلا ةهلبا نبي ؛ هليبسب نمي اهف لايتحالا اذه مهعقني ال مث . اي هسفن توصلا نولعجي

 . ةلصتملاةيكلا ايف بجوت ةهج ىه ب 3 اهب ناكنإ « ؟توراا امم نوكي نأ نواواحي

 هلقث وه هرغصو تودلا مظع نأ ىلد ةلصتم ريف ٌةي؟ اوني نأ ىلإ اوجوحأ امنإ ءالؤهو
 . تايك ال هعضوم ىف كلذ ملعت م ةقيقحلاب تايفيك ىهو ؟ هتتافخو هتراهج وأ هتفخو
 ضرعلاب ملا نم ًاضيأأ هولمفب ؛ هنع دلوتي ام ةيكل ثودلا ةيك اولعج ءالؤهف كلذ عمو

 . تودلا ريغ ةريثك ءايشأ لئم

 عطقملا نأل لب ؛ كلذ نم ٍءىنِب اك لوقلا سيل هنأ اومز اليصحت دشأ مه نمم موقو
 ؛ ةلوخدم مهسايق نم ىربكلاو ؛مكلا نم وهف هل ءزجي دعي ءزجب ىذ لكو .هذدعي وهو هؤزحب

 || نرودلاو سوقتلا 1 ع دوهتاو سصوؤفلا : رو هلاو شو للا || اع نم ةلعت اص : نوكي 60

 || ام نم ةمتاس : ةلمجا (4 ) || س هئازجأ ؟ ىمءازجأ : هزازجأ (م) ([|ءازب : نع ()

 نيرمأل : ني مأب ( 1)|| م « د ددع : دددل || م « د اهريدام : اهريداةمي( ه ) || م « د ةنمزأ : هعمزأ

 « د نولمجم و لب : نولعج لب ||م « دالصفم : الصفنم (91) || اس نم ةطتاس : مكلا نم || ىوو

 || ىو« ه هيف : اف || اع نم ةطقام : بجونت(١١) ىتوملا اًضيأ : هسفت توملا )٠١( || م« اعءاس

 || مىاس ةيركلا : ةي؟ || عاطل 4 ى اء هع ا ءاعءاس هل لس :اوتشي )١0( || م « اس « مي ةلصفنملا : ةلصتخا

 || هاء حي هيدح : هتفش )١6( || حي ةلصفملا ريذ ؟ ى « ه « م هلصفتم ريغ : ةلصتم ريذ || ع نم ةطتاص : مذ

 ةطقاص : ضرعلاب (| م ىف : نم | ص اولعفي : هولعألب || اس توملل ةيكلا : توملا ةبك 0(

 ةطقاس : ردقي ... هلءزب )١( || ىء د ءن « ع .ىثل:ءىش || موه: م (5) [||اعنم
 ٠ ى هنزجب : هل ءزجي || م نم



 في تالوقملا - قطنملا

 روكي نأ زوجي لب ؛تاذلاب ملا نه نوكي نأ بجيف هئزحي رهقي ءزح هل ام لك سيل هنإف
 راصو هب مكيف ددع امإ و رادقم امإ ؛ ام ةيك هل تضرع دقو « ىرخأ ةةيقحو دوجو هل
 ةيككلا ىف لخدت الو ؛ تاذلاب تايك نوكت ال ءايشألا هذه لائمأو . هّدعي ءزحب هبسب هل

 ؛ ريثك لوقلاو ؛ دحاؤ هنأل الإ هريدقتو هتيئزح تسيل عطقملاو ؛ سنحلا ىف عونلا لوخد

 ةرثكلا ىلإ تفنن مل اذإف ؛ددملا ىهو هيف ىثلا ةرثكلا ثيح نم ملا ةيصاخ هل امنإ لوقلاف
 دلوتي امريداقم ىلإ الو « اهقواسي ىذلا نامزلا ىلإ الو « اهنم صحم وه ىتلا « هيف ىتلا
 هنراقي ام لخدت ءايشألا هذه تناك نإف ؛ ةتبلأ ةيك لوقلل دجن مل.« هيف وأ توصلا هنم

 ناحلألا ىف عملا منو عاقيإإلا تاكرح انههف « تاذلاب الاخدإ ةيكلا ةلوقم ىف ءايشألا نم

 اف ؛ ابضعب وأ اهاك تايكلا هذه هل امم ىرخأ ءايشأو ناويلا ءاضعأو قيوازتلا ناواأو

 ؟ تاذلاب ملا ىف لخدت ال احلاب

 اهعنميالددملا اهملع ًاعقاواهنوكو ؛ددعلا اهيلع عقي دق ريداقملا نإ : لوقي نأ لئاقل سيلو

 ةرثكلا دمب اهلف « ددعلاب ترثك نإ و« ريداقملا نإف «لوقلا كلذكف ؟؛ ةيك اهسفن[ ف نوكتنأ
 « تالصتم ىه ثيح نم ؛ اهقحلتو اهمزلت لاوحأو الاصتا د> ىف ةيكلا ةيصاخ اهلبقو

 نإف «ددع تاذ اهتلمجنإف . لعفلابةيزجتلاو ةيزجتلل هلباق انك لام ءاهددعىلإ ابف تفتتال

 د 1 قيطلا ةاواسملا ريغو ةاواسملا اضيأ لمتحت ىهو ددع تاذ اهلعجال ةيزجتلا لوبف

 . اهقحليرخ 1 ءىث وأ ددع ىلإ ٍجاوحإ[ ريغ نم « دعب نيبنس م « اذاصتا

 00 مهنيب امف نأك روهشم ءىث ىلع كلذ ىف مالكلا ىرحأ دقن لوألا ملعملا امأو

 اذه ىف عضوم ريغ ىف كلذك لمف دقو . قيقحتال اهيف ضرعتي ملو ةروهشم اماسقأ ملا نو

 . ناضملا نم عضاوم ىف لمف ايو « ةكرملا ليصفت ىف لعف اي باتكلا
 || اس نم ةطقاس : الو || اع نوكت : نوكت ال (*) || م ةيك : انةيك (١؟)

 || م ييداقم ىلإ الإ : ييداقم ىلإ الو || الام : الواقع )١( || ىهردطت : هيبدمت (:)
 || ام لوتلا : ءايشألا نم هنراقي ام (8 -0) || ىنم ةطقام : ةتبلأ || م «ع « اسلوتلا : لوقا (7)
 : كلزكف (١؟) اء عارنأ : ناولأ و( ||ه ء ع . نس عيحلا : مما || ص اهن : اههن ()
 || اعددع : اهددع )4+١( || م اذهظ : اهظ || ىءذن « س نإ لوةف : نإف || ام كقاكر

 نم ةطئاس : اًبأ ||ىىءه(ءععت م ىهر اضيأ ددع : ىهو ددع 6( ||م« دذنإو : نإن

 : كلذ )١7( ]| نس جاوحإ نم : جاوحا ريض نم (16)|| م نم ةلئاس : ةاواملار ضو ([||ىعه
 .ىوءوه( فاذه نم : اذهىف (١ه) || ى  هء باكلا اذه



 عيارلا لصفلا س ةثلاثلا ةلاقملا ا

 زوو دزو فيمن نزو دجوي دق كلذلو : اولاق . ةيمكلا نم لقثلا نأ موق معز دق

 نزولا لب .هاذب آيواسمو ًالزجتم لاقي نأ نكميال نزولا نأل ؛كلذك سيلو؛نزول واسم

 رخآلا ردقي الف « رخآ ًانزو مواقي ام نزولا نم ناك اذإف ؛ لفسأ ىلإ ةكرح [دبم
 ؛ كيرحتلا ىف هايإ مواقم ريغ ىأ ؛ هل واسم هنإ ليق «هسفن ىف ًايسار نازيملاوف هتلاشإ ىلع
 ردقي الو « ٍرخآلا مسحلا كلذ كيرحن ىلع ردقي ناك نإف ؛ هنم رظعأ هنإ ليق ركق نإف
 كلذ فعض ال «رخآلا ممحلا كلذ فعذ وه «رخآلا مسحلا ةعيبط نم مسج كي رحت ىلع

 اضيأو . هفصن' واسم رخآلاو هفعضل واسم اذه نإ ليق « هكيرحت ىلع ردقي ىنلا مسحلا
 . فعض هنإ ةفاسملا فعض نامزلا لثم ىف كرحي ىذلا ليقثلل لاقي

 ةمواقملا تسيلو . ةفاسملاو| نامزلاو ةكرحلا ريدقتب لقثلا ردقي نأ نكمي امنإ ةلملاب و
 ةدهصملا ةوقلا ةفحلاب ىنعأ ؛ ةفحلا كلذكو ؛ ةوق لقنلا اتإ ؛ ماسجألا ريداقم نم

 نوكت نأ سوكعملاب ىنعأ ؛ هايملا ف سوكعم نازيم ةفخلل ذخت نأ نكمي دقو . قوذملإ
 ثدحت ىتلا ةيرسقلا لويلل نيزاوم ذختت نأ نكمي دقو . ةدعاص اهففك نيب تالئاملا
 مزلي الف « ٍلقثلا ةهج ىف ال نوكي دق هنكل ؟ لقثلا نازيم كح اهكح نوكي ىبرلاو مفدلاب

 . تايم ةيرسقلا لويملا نوكت نأ كلذ نم

 )١( علوقي : لاق || د«م «س ء دايوراسم :وام )0( ||سةزوو» :نزوو ||

 ...كيرحن (5-8) || نم ةطقاس :رخآلا (0) عدل: هايإ(4) |[|س إف : اذ (ع)
 ىء هع مع فمض الو : فعض ال(1)|| اس نم ةطقاس : مسحلا ...سآلا (7 - 1)|| د نم ةطقاس : ىلع ردقي ||

 م« جنيب : نم(١٠)||مببسب : تييلإ|ه ةفاملاو : ةفاسملاوأ( ه )|| ىا«ه نم ةطقاس : ىذلا(») ||
 ن نم ةمتام : ذحت نأ ... ةفه() 8 وو) || )١١( :ثدحن | (||د تالئاملا : تالئاما

 تمتد : تاك (14) ||ىدوكي : ني ||! نوكيالدننوكي : ظ (1) ||ءبذجت
 ىلوألا ةلما نم ؛ ىقطنملا نم ( ةدايزلا هذه قوف ) لس ؛؟ ىوع ه ء س « ب ىناثلا نفلا نم ةئثااثلا تلاقملا

 ب ةملاو د+ا هلل ؛ ةيابت الي دحلا لقعلا بهاولو قطنملا ىف .



 ةعبارلا مل ىلاقملا

 ىف 0

 و نم
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 في تالوقملا  قطنملا

 ةعبارلا ةلاقملا
 ىلاكلا نفلا نم

 [ لوألا لصفلا

 )١( نصف
 ضرعلاب كلا نايب و كلل ىرخألا ةمسقلا نايب ىف

 هل سيل ام اهنمو « هئازحأ ىف عضو هلام ةيكلا نم نأ ىهف ةيككلل ىرخألا.ةمسقلا امأو

 اهضعبل نوكيل أعم لعفلاب راق دوجو امل نوكي نأ بجي عضو (مل يتلا ءازحألاو . عضو

 اهنم دحاو لك نأ ةراشإلا تحن كلذ هعقوي بيترت اضيأو «لاصتا اضيأو عضو ضعب دنع

 . هبحاص نم وه نيأ

 ؟ ناك فك ةراشإ هياإام لكل عضو لاقيف : ىتش نأعم ىلع لاقي كركشم مسأ عضولاو

 ( عضو ةطقنال لة ىنعملا اذبم و ؛ ملاعلا تاهج ن٠ هصخن ىلا ةهجلا نييعت ىه ةراشإلاو

 ؛ عضو تايككلا ضعبل لاقيذإ ؛ اذد نم صخأ ىنعمل عضو لاقيو . عضو ةدحولل سياو
 محلا ةلاحوهو ؛ عسنلا نم ةلوقم هياع للمدن ىذلا ىنعلل عضو لاقيو . هانلق ام هانعمو

 الإ ايةيق> الوق لاقيال عضولا اذهو ( هتاهج ىف ضعب ىلإ اهضعب هئازحأ ةبسن ةهج نم

 ريداقملاب قلعتتال ىرخأ ناعمل عضو لاقي دقو .حطسلاو طحلاا لع لاقي الو ؛ رهاوجلا ىلع

 . ةراشإلاب الو

 كلذ دعب اضيأ ةحسنلا هذه ف ءاجو ؛ ه لوصف ةمخ ىهو قطنملا ف لوألا ةلمللا نم ل : ىنالا (؟0)
 :ىهف (1) || ةيكذل : ميلا || م « اص « د نم ةطقاص : نايب (ه) || ةلاقملا هذه ىف لوصفلا نب وانع

 : كلذ هعتري (م8) ([|اعاهيف : امم (7) 1| اع « ع « ص نم ةطقاس : ةيكلأ || مر ؛ برهن

 || نم ةطقاس : ىه )١١( (|!مء اس ءدتناك : نك )٠١( || ع فيك : نيأ || ىء ه هنامقوب
 امضو ةمتلل نإ : عضو ةعقلل || م ةقتلل : ةلمتنلا ()١١1( || اس اذهر : اذبو || ى ءه صخت : هصخن

 : لاقيذإ || ع « سيعمل لاقي : ىتعمل عضو لاقي || ن « د نم ةطقاس : عضو ةدحولل سيلو ||)١١( ىءد

 : مملا(15)|| ى « ع هاعمو اعذو : هانعمو عدو(7١-- ||)1١1 ىضعبل نإ : ضعل || اص لاهور

 . سرعخأ؛برخآ : ىرخأ )١4( ||م هوحلا : هارحلا )٠0( [[اعمسمن
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 لوألا لصفلا  ةعبارلا ةلاقملا 0-0

 لوقنم مسا هنأكو ؛ طسوألا ىنعملاب عضولا وه ةيكلا باب ىف دصقي ىذلا عضولاو
 ببس ود امنإ رهوملا هلوقم نم ىذلا مسحلا عضو ناكاا هنأكف ؛ ثلانلا ىنمملا زم

 ىذلا مسملا ىف ريتعا اذإ « هنراق» وأ كلذ ريظن لعج «٠ صعب دنع اهضعب هئازحأ لاح
 بجي طخلا الو حطسلا الو ملا باب نم ىذلا مسحلا نكي مل نإو « اعضوّمكلا باب نم
 لاصتا امل ةوقلاب ءازجأ هل كلا باب نم ىذلا مسحلا نكل . ناكملاو تاهحلا هياذب هل

 .هيحاصنه وه نيأ هنأ ةراشإ « ًادوجوم ضرف اذإ « اهنم دحاو لك ىلإوه فيصرتو
 ؛ ىرهوملا مسا ىف ىذلا ىنعملا كلذل بسانملك ىنعملا اذهو . حطسلاو طحلاا كلذكو

 . همساب ىّمسيف
 عضولا هلعضوال هنأ كلذل لئاقلا ىنع ْنإف ؛ هل عضوال كرحتملا مسحلا نإ : لبق دقو

 نوكي الأ نيب قرف هناذ ؛ كلذكس يلو ؟ ًاقدص كلذ مهوأ امبرف « ةلوقملا نم وه يذلا
 نيب و «نيأ مسجل نوكيال نأ نيب قرف هنأ م ؛راق عضو هل نوكيال نأ نيبو عضو ءىنلل

 . راق نبأ هل نوكيال نأ

 هتجرخأ نإو « نيأ اذ نوكي نأ نع مسجلا جر ال قيقحتلا دنع ةكرحلا نأ/يو

 مسجلا جرخنال اهناف ؛ عضولاىلإ سايقلاب ةكرحلا لاح كلذكف « راق ٍنيأ اذ نوكي نأ نع

 . راق عضو اذ نوكي نأ نع هتجرحأ نإو « عضو اذ نوكي نأ نع

 لدبتم الو ريغتم ريغ وهو ؟ عضولا كلذ زيع ملا ةلوقم ىف ريتعي ىذلا عضولا نكل
 وه ىذلا عضولا اذه طئارش نم ائيش مدعتال ةكرحلا نإف كرحت نإو . كرحتملا مسحلا ىف

 اهضعب نوكي و ةمل هدم نوكنت « تضرف اذإ « ءازجأ اهيف ضرفينأ نكمي ثيحب ةيكلا نوك

 ؛ًاضعب اههعب ءازجألا تاروام ليزتال ةكرحلانإف ب مسا ف بنحلا كلذ مزايضعب بنجب

 نإو . ةظوذ# ةرواجملا كلت نوكتو ؛رخآلا نم وه نيأ هنأ ءزج لك ىلإ راش نأ عنمبالو

 وهو © مسجل الام ناك اذإ ىح « ةلدبتم مسخلا نع ةجراخ ءايشأ عم تارواحلا تناك

 ||مانهتم : اني ||ه لكم :لكلام )١( ||معضرب :مخم )١( | اس هناك : هناك (ذ)
 || نلاقي : ليت(5) ||ى ىمق : ىمسف (8) ([|م « د طخلاو حطلا : حطلاو طخلا (؛)

 : قيمحتلا )١6( || منم ةمقاس :رات نيأ...قرف هنأ اك )1١- ١١( || ن« د نم ةطفاس : كلذ )٠١(

 || اس نم ةمقام : ضرفي نأ )١8( || اس كلذكر : كلذكف )١4( || ىهجرخأ : هتجرخأ || ققحتلا
 . م « د نم ةطفاس : هنأ || ىهيلإ + : راب )0( || اعامل : ايف



 4 تالوقملا - قطنملا

 لاقي هئازجأ ضمب ناك « هفارطأ ضعب ىف ةمالعلا كلتو ٠ ةيفيك وأ لكش ةمالع ٠١ كرحتم

 تناك نإو  ةمالملا كلت نع ديعبلا ءزملا هنإ لاقي رخآلا ءزحلاو « ةمالعلا كلت ري هنإ

 ىذلا« مضولا ىعمب قلمتت ىبلا ةيسنلا كلت ٠ ملاعلا تاهج ىلإ ءازجألا ةبسن ظفحت ال كرما

 بجويالاذهو « مضو ىلإ عضو نعلق: بجوت اهنإف« كلذكن اك نإ و «هنأ ىلع . ةلوقملا وه
 ه « لاصفنالا ىلع وألاصتالا ىلع لدبتم عضولا نأ بجوي لب ؛ هل عضوال لوقنملا نوكي نأ
 . مكلل ىذلا ءضولا كلذ ريغ مضولا اذه نكل ؛ عضو هل نوكي ضرفي نآ لك ىفو

 نازي مل ؛ لودفلاب ٌةمسق عضولا ىذ ريغو ءضوا ىذ ىلإ مكلا ةمسآ ناكنإ مث

 . ةظوف# هتميبطو مسل ضرءن نوكسو هكرحم لوصفلا لدبتت

 ءعضو هئازجأل مسحلاو عضو هئازجأل حطسلاو عضو هَئاز أل طخلا نأ نيبلا نم مث

 ٠١ امأو . هيواح وهامىلإ سايقئابَو هحطس وه ام ىلإ سايقلاب عضو هئازجأل ًاضيأ ناكملاو

 تباتىّتح رخآلا ءزج دوجواا نراقم اممم دجوي ءزجالو عضو هنازجأل نوي فيكف نامزلا
 دجويس هنأ ضورفمو ًادوجوم ضورفم وه ام ةروا2 تبت فيكف ؟ رخالا ءز هترواي

 كلذو ؟ دجوي مل نإو لاصتا هئازجأىف دجوي دق ناك نإ و ؛ دقف دقوأ ءدعلا فوه أمل
 ناك ام رو .دجوي « ام ةيادبو « مدع ؛ ام ةيامم وهو « هنم اد>او ًادح نأ وه لاصتالا

 ١ . رخآتلاو ملا ةهج ن. بيترت هئازحأل

 الف . لاصتا هل دوي سيلف « بيترتو رارق هئازجأل دجو نإو « هنإف ددعلا امأو
 . ضءب نماهضعب نيأ نع الضف 3 0 هنازحأ ل راسال دد.ل2- ضرشب دقو . عضو هل نوكي

 ليد اهو ىهتقيال ددعلا نإذ « ةقيقحلابو . تالوةعاملا ىلع عقب ىذلا دد.لا كلذ نمو

 . هنراقي ام بسم عصو اذ ريدي نأ هل ضرعي

 هلعف اس 2 لب || عامر : هللا ( ؟) || اع نم ةطفاس : ةمالعلا كلتو || + ةيديكو : ةيفيكوأ )١(

 فو (1) ١ 1|اعرس ةطقاس :ىتلا ||اع نم ةطفاس:كلت (9) 2 .|ع تاك : تنك ||عضم
 | مريد ىلإ و : ريعو !! مانا : ناك (7) || س نم ةطفاس : نوكب || سلك : لك
 ةطفاس : مصر هلازحأل حطلاو (9) || اع ءس نوكس وأ : نوكسو ([| ام ىلدنلا : لوس )ا ()

 '| م هيوامت : هي واح !|! ص نم ةطقاس : وهام ىلإ سايتلاب و هحصس || د نيبام : وهام )٠١( || اس نم

 |م(٠ دوه : رهر )١:4( | م « د ضورف. وأ : ضررفمو )١١( || اعىم : ىتح )١١(

 ء.س ضعب نع : ضب نم )١7( || عذإ : تام (17)
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 . ًالابث الو ايعيبط ًابدترت ىضتقيإال هنإذ ؛ كلذ نم دعبأ لوقلاو

 تراص ناكملا اهيف ذخأ اذإو؛ ةثالث ةقيةحلاب ريداقملاو . رادقملا وه مضولا وذ مكلاو

 : عضو تاوذ ريغ لوقلاو ددعلاو نامزلا قمو 1 ةعب رأ

 نوكتو + كايكابنإاه لافي ىرتا ءايقإا قوكما دقو... ةقيقملاب تايكلا حذف
 تايك ىه ىلا تايكلا امراقم ببس كلذ اهف لاقي امتإو . تاذلاب ال ضرعلاب كلذك

 ليوط ناس : لاقي نيح © سرفلاو ناسنإلك ؛ اهل تاعوذوم اههذعبف ؟ تاذلاب

 كر رحلاك ؛ تايكلادوجو عماالإ دجوتال ضارعأ امضعب و ؛ريصقو لي وط سرفو « ريصقو

 نامزاو « اهب ردقتتف اهيف ةكرملا نوكت ةؤاسمل كرحتم مسج نم ةةراقع الإ دجرتال انف

 ةكرح : لاقيف ؛ هب ردقتتف هيف نوكن كرحتم مج ىفو « هب ردقتنف هيف اضيأ ىه نوكت

 ىأ « ضيرع ضايب : لاقي كلذكو ؛ ليوط نامز ىف وأ هلي وط ةفاسم ىف ىأ « ةليوط

 ؛سايقلاب ىذلا رصقلاو لوطلاك ؛ ةيكلا ةصاخ ضراوع هذه ضعب و . ضورع حطسف
 طخ لك ناكنإو «ريصق لب ليوطب سيارخآلاو ليوط طخلاا اذه نإ : لاقيام لئم

 رخآلا كلذو ضيرع حطسلا اذهو ؛ داو دعب هل ثيح نم «رخنآ ىنعمب هسفن ىف ًاليوط

 ثيح نم ىأ ءرخآ ىنعمب هسفن ىف اضيرع حّطس لك ناك نإ و «قيض لب ضيرعب سيل
 نيحْ سيل قيقررخآلاو نين مسحلا اذه : لاقي وباضرع ضرفي 7 ًالوط ضرفي دعب عم هل

 ةبالن هل ثي- نم ىأ © قمع هل ثيح نم ىأ «رحتآ ىنمم نأ هل مسج لك ناك نإ و

 لك ناك نإ و ؟ ليلق لب ريثكب سيا كلذو ريئك ددعلا اذه نإ : لوقت كلذكو . داعب

 . داحالاب دعي لصفنم كوه ثيح نم «رخآ ىنممب اريثك ددع

 ةساقمب ملل ضرءت لاو>أ ىه لب ؛ تايكب تسياو تايك اذ لاقي اطا'مأو هذهف

 ْ مصوتس ا ضعب ىلإ اهمضعب

 ||م نم ةطفاصس : الإ (7) ١ ||ىنم : ةطقاس: الإ (4)  (م|ه«ءعاذإف :اذإو ()

 || ع « سريصتلاو : رمتلاو || ع« د لي وطلاك : لواعل5ك )1١( ىع ع ممج ةنراة : مسج نم ةنراتمب م(

 || ع« د ثيح نم : ثيح نم ىأ | م ضيرعب : ضيرعب سيل )١4( || د ىأ + :يضآ )١0(
 ثيحح : ثيحح نم || ن نم ةطفاس : ىأ (15) || م ء د ضرعي : ضرفي !| م « د ىلإ : عم )١١(

 |سودل: اه )١19( || هىأ + : ريضآ (١م) || ىكيزكف : كلتكو )٠( ||مءد
 ٠ اه هحضونس : حتونس || د هضعب : امضعب )0(
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 .دحاو دادتما لكل لوط لاقيف ؛ ناعم ىلع مسالا ىف كارتشالاب لاقي لوطلا نأ ملعاو

 لوطأل لوط لاقي و ؛ لوط ًالوأ ضرفي ىذلا دحاولا دادمالل لاقيو ؛ ناك فيك
 « دحاولا دادتالل لوط لاقيو ؛ رخاتو مدقت ربتعي نإ ريغ نم حطس ناطيحي نيدادتما

 لوأ هيف ىذلا دعبلا وهو « ناسنإلا لوطك ؛ هطي# ىلإ ملاعلا ركسم ذخأي ثيح نم
 . *شنلا ةكرح

 ًاعطاقم ضر ىذلا دحاولا دعبلل لاقي و ؛ نادعب هيف يذلا ملل لاقي ضرعلا كلذكو

 ضرع لاقيو ؛ نيمطاقتم نيدسب رصقأل ضرع لاقي و ؛ لوط هنأ ىلع ٌالوأ ضرف دعبل

 . هلامش ىلإ ناويحلا نيمي ن. ذخآلا دعبا

 ذخألا طرشب كلذل قمع لاقي دقو ؛ حوطسلا هرصحن ىذلا نخنلل قمع لاقيو

 اضرعو الوط ًالوأ نيضورفم نيدعب عطاقي ىذلا دعبال قمع لاقيو ؟ لفسأ ىلإ ٍقوف نم
 «قمع هنإ ليق : :ىجملا كلذ ثلاث ءاج مث « ًالوأ اضرف اذإ نيطحلانإف ؛ ةمولعملا ةعطاقملا
 مبرألا تاوذ نمو ؛هفلخو ناسنإلا ماّدق هيوحي امل قمع لاقيو؟ًالوأ هب ئدتاولو
 . اهلفسأو اهقوف

 ( ةطقنلاب ًاطيس قاليف ةطقت هيف ممج كرحتب وأ كرحت ةطق تمهوتول هنإ:لوقو

 « ةطقنلا ةكرح ةهج ىفال طحللا اذه كرحت نإف . هحسمب اذ اطخو ًالوط كلذ مسر

 نوكتىتح ضفخما وأ حطسلا عفترا نإف . ضرعو حطس مسنرا « امل ةعطاقم ةهج ىف ل
 : مسلبا ىهاظ إف اضيأو . ممج مسنرا 3 مئاوق ىلع نيدعبال طاقم دعب ىلع هتكرح

 .حطسو طيس وهف «ىهاظلا ءارو (مت ءىث هعم دجويال ثيح نمو هرهاظ وه ثيح نم

 ىنيدادتمالا : نيدادتما (6) ||اع نم ةطقاس : لوطأل (؟) 2< | د ليوط : لوطلا )١(
 ||سرغألا ؛ ذخآلا (ه) |اسهيف ل : امطاقم (1) || مكممذخأ : رم نمذخأب (:)
 :.ىدنبا )١١( || ن دملللاقب و : دعبلل قمع لاقي و4 )٠١ || د كلذك : كلذل|! اس لاقي و : لاقي دقو (و9)

 « اس « د نم ةطقام : كلذ| | اع ممرت : ممر )١8( || اع« اس ةطقنلان ؛ ن طقنلا» : ةطقنلا ):١( || عادا

 :حطس ||اعمق وأ عمسر : مصرا )١1( || ن نم ةطقاس : اذه || رفد طك ع
 وأ موق : مرا متاوق )١07( || ع ضفختاو : ضفختارأ || ف نم ةطقاس : حطسلا ||ه نم ةطقاس

 .اصذخؤي :دجوي )١8( ||اعمض
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 ةكراشم ىلإ تفنثت ملو « طقف هلاثي ىذلا عطقلا ىلإ تفتلاف حطسلا وه ىذلا اذه مط نأ

 نإف « طحللا عطق نإف . طحللا وه عطقلاب لصاحلا هفرط نإف «٠ هيف هل حطسلا وأ مسحلا

 . ةطقنلا وه رابتعالا كلذ ىلع هفرط

 ىذلا دعبلا وه دودحملا حطسلاو ؛ نيطتقت نب ضرتفي ىذلا دعبلا وه دودحلا طحلاف

 . نيحطس نيب ضرتفي ىذلا دعبلا وه دودحملا قمعلاو ؛ نيطحللا نب ضرتف

 ؛ ةيكلا نم ىه « امف ةفاضإ ال ثيح نم « قمعلاو ضرملاو لوطلا نأ ملعاو
 ةفاضإلاب ريثكلاو « ددملا وه ةفاضإ الب ريثكلا نأ ملعاو . ةيكلا ف ضارمعأ تافاضملاو

 ضيرعلاو ليوطلا نأ ملعاو . كلذ هباشي امرئاس ىف لوفلا كلذكو ؛ ددملا ىف ضرع
 فاضي ام طرش نم نوكي الف ؛ قالطإلا ىلع فياضتت دق تلي ا ضتملا ريثكلاو قيمعلاو

 ريغ وأ ريبكلا وأ ريثكلا : لوقت ا « اهنم ثلاث ىلإ ةفاضإ نمضني نأ اهم فرط هياإ
 دحاو لكل نإذ ؛ قمعأو رثكأو لوطأ لاقيف « كلذ نمضتت ةفاضإ فاضت دقو ؛ كلذ
 دنع وه ءىث ىلإ سايقلاب ٌلوطأ لوطألا نإف « ثلاث ىلإ ةفاضإ هل ءىث ىلإ ةفاضإ اهنم
 م لوطأ ءىثلا اذه نأ الإ « ليوط ام ٍءىث

 امهنم ةحاسملاو دعلاو « لصفنملا ريدقت دملاو « لصتملا ريدقت ةحاسملا نإ : لوقتو
 اذإو . حوسملاو دودعملا وهو « ءىثلا ىف ام امهنمو « حسام لاو داعلا وه © سفنلا ىف ام

 . هل انج لصفتملا ريصي نأ كلذ بجوي الو « هل ضراع دملا نإف ًادودعم حوسملا راص

 )١( ىتفتاو : تفتلات || )١( ىلصاحلا نإف : لساحلا هفرط نإف || عحطسللاو : حطلاوأ ||
 دودحملا طللات (4) | ى ع ىلع لصاملا هقرط : ىلد هفرط (* ) || ىاطخلا نم عطق : طفلا عطق :

 ||ام نم ةطفاص : نيب ... نينطمت || ها © نا ضرفي : ضرتفي || ع «ء اس دودحملا طلتان

 ) )0ام طئللا : دعلا || ع نم ةطتاص : ىذلا ... نيطحلا نيب || م نم ل : ضرعذؤ ||

 ) )1ليوطلا (8) (م|عو» + -: ةناضإلاب || سف : وه (7) || ضرع + : ةفامإ
 ا هطرش : طرش || د نم ةطتام : فياذتن'ا ... دق (9) || ه ضرعلاو لواعلا : صيرعلاو ||

 ) )1١:ره (١؟) || سلك :لكل ||اس ناكف : نإف || ىء ن « ملوطأورثكأ : رثكأو لوطأ
 وهو || )١8( د.ى؛ : اءىش || )١4( دعلاو || م ء اس « نس « دريدقت ددعلا : ريدقت دملا :
 ى؛ اص «© س ددنلاو || )١١6( م هنمو : امهنسو || د دابلاو ؛ ما« اع « ع دابلا وهو : دالاوه ||

 ) )15م« دددعلل نإف ؛ دملا نإف .٠



 لفي تالوقملا - قطنملا

 « تاذلاب لصتم هنأ امأ . ضرعلاب لصفنمو « ًاضيأ ضرعااب و تاذلاب لصتم نامزلاو

 ةفاسملا ىلإ ةساقملاب ردقب هن"الف «ضرعلاب لصتم هنأ امأو « ةكرحل رادقم هسفن ىف هناالف

 خسرفلاب نامزلا ردقيف « خحرف : ةكرح نامز : لاقيف « هريغ نم ضراع حسام ريدقت هل نوكيف
 ءىنلا نوكي نأ سأب الو . دكر م هلريدقتلا اذه نوكيف ؛ هنع جراخ رادقم مسرفلاو

 (ةفاضالا ال ضرعت ةفاضالا نإف ؛ هلوقملا كلت نم ءىث هل ضرب م 6 ةلوقم ىف هسفن ف

 . ةيفيكلا اهل ضرعت ةيفيكلاو

 مايألاو تاعاسلا ىلإ لاصفنالا نم هل ضرعي (مل كاذف «ضرعلاب لصفنم هنأ امأو

 كلذو ؛ ضرم رمل ال اضيأ لصفتم نامزلا نإ : لوي نم نس سيلو . كلذ ريغو

 ةطقنلاك موهوم نامزلا ىف نآلا نإف . هلمف بجو نآلا نأو ةكرحل ددع وه ثيح نم

 قح-اي نأ ريغ نم نكلو ؟ ًالصاف « هنواوقي اك « ناكل ًالصاح ًائيش ناك واو . طخلاا ىف
 نأب ناك الو . الصاو نكي مل « الصافإ نآلا ضرف اذإ سياف . ةلصفنملا ةيككلاب نامزلا
 كرتكشم دح نامزلا ءازحأل هب راص لعفلاب ةلصاح ناك أاذإ هنإف ©« لصفي ا هنم لوأل صب

 نوكت نأ ٠ ءازحبأ ىه ثيح نم ؛ امل ضرع نإو (؛ اماوذ ىف لاصتالا ىلع لدي لغفلاب
 حطسلاو طخلا لاح لثم « تلصفنم ةيكال « ةلصفنم ةيك تاذو « اددعال « ددع تاذ
 عم عمتجيال ىذلا لصفلا وه لصفلا اذه سياو . ةكرتشم دودح اهنم ضّررقفا اذإ مم+باو

 ؛ نينيابتم نيؤفرطب ضعب نم اهضءب ءازجألا دعبب ىذلا لصفلا وه كلذ نأل « لصولا
 . ةلصفنم ةيك اذهلمجي لب ؛ ةلصفنملا ةيكلا نم ةلاحم ال ءىثلا لمجي دعبملا لصفلا الو

 ءىثلانأ ف كش كانه قب 6 ءىش تاذ تموق وا ”هلصفنملا وأ ةلصتملا ةيكلانأ ملعاو

 نإ: لوقي نأ ٍلئاقل ناكو ؛ طيسبلا ٍلصفلاك تمؤق امبرر اهنأل ؛ سيل مأ ةلوقملا كلت نم
 ؟موقت ملوتضرع اذإ يكف ؛هقحلي ىذلا عونلا ةلوقم نم نوكينأ بحيال طيسلا لصفلا

 )١( ةكرل (4) || سب ردقت : يدقت (ع) || ن لصتي نامزلا + لصتم نابزلا :
 الاضيأ ||ه لوق ل : نسحي (م) ||اس نم ةطتاع : هل (7) || ى ةكرلاف :
 ب نآلاف : نآلانإف || ع ضرع : ددع (5) || م الاممتا || )١١( هسياو : سيظ ||

 ||نتاذوأ : تاذه )١4( ||اساهتاوذل : اهتاوذىف (1؟) || س نم ةطقاس : لرأ )1١(
 نإف: نأل !| ن لي ل :لصولا )١1( || ىو ه ءءء عابف : انم || ىأه ضرف : ضرتفا )1١(

 : ءىش || اع : ةلصفملاو : ةلصفملارأ (18) || ع لمجي : هلي (7؟) ||ن يم «اعءعودنأ؛ ام

 ءاس لصفلا : لصملا نإ( .٠ سد و) ||ءهرأ : مأ(و) || اس نأ كش : نأ ىف كش| | ى. ء ا« عءىتلا



 ىناثلا لصفلا  ةعبارلا ةلاقملا ا

 ؛ سنحلاا ةعيبط امهب نرقت نأ الإ « هاعون ال لا الصف لصفتملاو :لصتملا نأ معاو

 . ءعاونألا ريغ ىه ىلا لودفلا نم اسيل نكلو

 .عوضوملا ف عاون ألا ريغ نوكت الف ب عاونألا ىلع ل# اهاكةيقطنملا لودفلا نأ معاو

 عونلا ىف دوجوم ىنعم ن. ًاقنثم قطنملا ىهفلا ناك نإف . رابتعالاب اهريغ نوكت نكلو
 : قطان وه ىذلا نانإلاك ؛ هريغ لصفب الصفنم عونلا ناك « عونلا لع لال

 : لاقي الف « ناسنإلا ىلع لال قطنااو «هيف لصاح دوجوم ود قتطش قطان وه امنإ و

 هارسجم ىرجب امو لدفلا اذهف ؛ عوضوملابو لب طقن رابتعالاب ال ء قطن ناسنإلا نإ

 . هيلع لل# ال ثيحي « عونلاريغ وه ٍءىش ىلإ دنتس

 لصفنملا الو ؛ هريغ لاصتاب ال ٠ هئاذب الإ لصفنملا فلاخي ال لصتملا مكلا نأ ملعاو
 ؛ عوضوملاب دحاو لصفلاو انهه ج ونل' تاذف . لاصفنالاب ال « هتاذب الإ لصتملا فلاخم

 ؛ لاصتاب الصتم اذه سيا ذإ ؛ ةتباأ امل سيلف طيسبلا لصفلا امأو .رابتعالاب ًادحاو سيل

 . هعذوم ىف كل ءايشألا هذه حرش دوعوم تنأو ؛ لادفتناب الصفنم كاذ الو

 [ ىناثلا لصفلا
 (ب) لصف
 ملا صاوخ ىف

 :هانعم اذه ام نيمدقتملا ضعب لاق : لوقنف ةيكلا صاوخ ىف نآلا ماكتن نأ ىرحلابو

 داضمال ةيكلا نأ ىرخألاو ؛ ريدقتلا ل تحن ةيكلانأ امهادحإ نيتياوأ نيتيصاخ ةيكلل نإ
 لت ةيكلانأ نم دلوتيف ؛نايرخأ ناتصاخ نيدصاخلا نيتاه نم دلو دق هنإ مث .ًامل

 . فعضألاو دشألا لم قيال هنأ هل داضمال هنأ نم دلوتب وب واسم ريغو واسم لاقي هنأ ريدقتلا

 || اع اذإف : نإ( 4 ) || اع « سس لوصفلاو : لوصفلا نأ لعام( م ) || ى نم ةطقاس: سنحلا(١)

 دوجوم وهف : دوحوم ود || ص نم ةطقاس : قطان وه امإو (1) [| د نم ةطقاس : عونلا لع لمحال 0(

 :اذهام (11) || عوذولو:عوضوملابد(0) || تم اء دنع ةطقاس : تا( 7) || نه
 مع(5١) ||ىىء ع ناتساخ : ناتيصاخ| | ىنيتمالا : نيتيساخلا(١ )|| ن نيتصاخ : نيتيصاخ )١17( ||س اذه

 ٠ ء لبقي : لبي ال || س داضم : داضم ال || اعامنأ هل دام ال اهنأ : هنأ هل داضم ال هنأ || د هرض : واس



 و تالوقملا - قطنملا

 ىنعم ىلع فوقولا (نل حدقني اهنم ىتأا ىه ةيككلل ىلوألا ةصاخلاا نإ :.نحن لوقنف
 صماف اهل داضم ال اهنأ امأو . ريدقتلا اهف عقوي نأ لمتحير حن آءىثلال « اهتاذل اهنأ ةيكلا
 كراش امبءذهو فيكو . ملا ةههامب نطفتلا ىلإ هيلع فوةرلا نم نهذلا لقتني ال

 نأب رارقإلاو ىقالطإلا ىلع ىلا ال « سايقلاب ىلا صاوحلاا نم اهنإف ؟ ةيكلا اهف ىهوجلا
 : ًاعضو قطنملا ف عضوي نأ بحي امب اهل داضم ال ةيكلا

 هلصتملا تايككلا نإ : لوقت نأ لثم؛ جلا نم ههبشب (مب وأ ءارقتسالاب هيف عنقتلو

 نكمي فيك تالصفنملا نإ و ؛ ضءب تاياهن اهضعب و ؛ دحاو ع وضوم ىف أعم رفاوتت دف
 دحاو ءىث كانهف « الثم نيذثالل ًادض عضو ٍءىش ىأو ؛ دض اهنم دحاول ضرف» نأ
 نيئالل ادض فاألا لعج ولف ؛ هنم ديزألا :دعلا وهو هنم نزئالل ةلك اثم دعبأ وه

 ناكلو « هتداضمب لوأ ناكف ( هّعيبط نم دعبأ فاأ ةرشءلا ناكل «اهتلمح ن٠ ةنالثلا وأ

 فرطلاو طسوت» نوكي فيك مث . نيدضلا نيب طسوتملا مح ىف نوكي نأب لوأ فلألا
 نيذثالاك هنع دعبلا ةياغ ىف وه ام هل دجوي الثم فلألا نإ : ليق نإف ؟ درفنم ريغو

 ولو هل ادض ءىثناا ناك اذإ هل اد نوكي امنإ ءىثلادض نإ : باوحلاف ؟ ءدض كلذ سيل مذ

 دعبلا ىف ةياغو نيذئالل ادض فلألا ناكل ؛هنم دعبلا ىف ةياغ هنأل فل الل ادض نانثالا ناك
 .داضتلل بجومب كلذ سيلف « دحاو بناج ىف لب « اعيمح نيرئاحلا فكلذ سيل ذإ و ؛ هنم

 دب الف « ةيككلل دض ال نأ تابثإ ىلإ هل ليبس ال قطنملا ناك نإ و هنإف «كلذ دعب و

 لوأف . كلزك تسيا اهنأ فرعءيف اعم تايمكو دادضأ اهنأ نظي ءايشأ ىف قفاوي نأ نم

 لصتملا نأ كلذ ىف باوحلا لوأف : لصفنلل دض ملا نم لصتملا نأ نم نظي ام كلذ

 )١( ||ه « اس ةيصاخلا : ةصاللا )١( ةيهاه (*) ||اس هنأ امأ :انأامأ ||هاهتأر : املأ :
 ||س ماتقتلو : عقتم (5) || س صهوجلااهف :اهيبف هرجلا( 4 ) || م ةينكلا : مكلا ||اس ةهامل

 انما : نناللادض (ه) || م نإ : نإر || ه ضءل : ضع )0( | م « أع« اسامي و : ارأ

 ه هم ةثالثلاو نينئالل : هنم نينثالل (4) | ه اتلح نم ةنالثلا رأ |- ؛؟ س | )٠١( نم ةثالثلا وأ
 كلذو ؟ ىناكو : ناكف || ى« م « اع « ع « اس « د ةرشملاو فلألا : فلأ ةرشعلا || ى نم ةطتاس : الح

 ع ناك || )١11١( ى «ه6( ن(6 اع( ع ءاص 6 دررقتم : درفنم 1( || اس نم ةطقاص : فيك |

 س «ب نلألا : فلألا نإ || )١5( اس نم ةطقاس : هل ... اذإ ||| )١4( ةياذ ف : دعللا ف ةياف

 ندملا || )١١( دحاو || د نم ةطقاس : لب || ى « عنيبناخلا نم : نيبناخلا ف || عنم ةطقاس : عم :
 + ||ى دحام )١7( اع بجوز : فرعف || )١8( مادض : دم || منم ؛ سنأ : نأ نم ||

 ٠ ب لصنملاو لصفملا : لصفملاو لصتملا || اعلرقأت : لوأت



 ىناثلا لصفلا  ةمبارلا ةلاقملا 2

 .لودفلا لاك « هسقت ىلا نم ال4 كلا ققحاوا نم «نالصف امه ثيح نم ؛ لصفتملاو

 .لصتينأ هسا ىف فوأ هسفقث ف هنأش نم اف لاصتالا مدعي نأ وه لاصفنالا نإ اضيأو

 اعوضوم نوكي د>او ءىث ناك نإو ؛ لاصتالل ًادذ لادفنالا سيلف ؛ دضلا ريغ مدعلاو

 . 4 ضرفي دعا عضويف © لصفتب مث « لاضتم دق
 ةيجوزلا امأ . كالو دادضأ ال اهنإذ ءانحتالاو ةماقتسالاو ةيدرفلاو ةيجوزلا امأو

 ددعلا الف ؛ةوهتاب ةيدرفلاو ةيجوزلا ىف كرتشت الو بام دادع| بيرقلا امهعوضوف ةيدرفلاو

 ؛ًاجوز ريص» هنيعب وه ةيدرفال عوضوملا ددعلا الو « ًادرف ريص, هنيعب وه ةيجوزلل عوضوملا

 ًاضيأو . ًادض نكي 1 كلذك ناك امو ب نيم" الل هنيعب ًاعوضوم ءايشألا نم ءىش دجوي الو

 درفلاو جوزلادد.لا لإ ددعلا ماسقناف ؛ نبي واستم ةمسق ددمال دجوب ال نأ الإ درفلا سبلف

 كلل عضو نأ قفتا دق هنكل . هب صاخ يلسو ءىذلاب صاخ باحيإ بسحب ماسقنا
 ةيجوزلا نإف ًاضيأو . تابنإلا مهوأف ؛ لصع مسا مدعلا اذه وأ بلسلا اذه هب انورقم

 اه'ئجأل ريصتف « ةداضتم تايفيك ملا ىف نوكي نأ عنمي الو ؛ ملا ىف تايفيك ةيدرفلاو

 . رهاوجلاك ض رعلاب ةداضتم تابكلا

 لاح كلذكو . ضايبلاو داوسلا داضت اهتيعونب داضتت ال تايكلا نأ وه نومضملاو
 اهلك توافتلاو ىواسنلا كلذكو . تايكاالو دادضاب تسيل اهنإف ءانحنالاو ةماقتسالا
 ىرجي امو اضيإأ رخملاو ربكلاو . داضتلا ةلباقم اهنيب الوء تايكال « تايكلا ىف تافاضإ

 ريبكلا نإف ؛ ريبك هنأ هتي؟ سيا نكلوبامالإ نوكي ال رييكلاف ب ىلا قدلت تافاضإ اهارجم

 اهببس ريصيف ام ةفاضإ هل ضرعت م نوكي هلجألو « ًاحطس وأ اممج هتاذ ىف نوكي الثم
 كلت ىف ناك نإن ؛ ؟نكنأدمب هق-ات امنإف « ام ةفاضإ هل تضرع اذإو « أريبك

 ' ع ضرعي : ضرفي (8) || اع « س لاصتالا دس : لاصتالل ادد () || اع لصفب : لصتب (؟)

 : هيه (0) ||م ءاس امل :دادضأ|| ى ع« ع نم ةطقاس : انإف (ه) || ىعءهء نع« م ءاع

 : نمي وانتم. || م دجوي نأ : دجوي ال نأ( ) || ى < عدجوب الف : دجوب الو( || ع همن

 : ةيدرفلاو (١؟) || م هب به : لصحم ||)١١( ع اس كلا ؛ موك ل )20( || اع نيب راش

 || ه(« عمت عام لع : نومضملا(4١) || عمكلا اهلجأل : كلا ىف تايفيك || م « د ةيدرفلاوأ

 ||ن ٠ ع «٠ م ريهملاوريبكلا : رغملاو ربكلا | || س تايككلا : تايك || د نم ةطقاس : تايكال (15)

 .٠ اس ضرعتو :ضرعت (١م8) ||اس نم ةطقاص : الإ )١79( 1| م « اس نم ةطقاس : اهارجم ىرجي امو



 ٌدشي تالوقملا  قطنملا

 ام:إ ذإ ؛ مكلل ضراع ىف لب « مكلا تاذ ىف نكت مل «ةداضم رن 1 ضراع ىف وأ ةفاضإلا
 . هل ضرع ضراع ةهج نم محلل نوكت

 اهلك اهنإف ةداضم تايككلا ىف نوكي دق هنأ ىوعد ىف تدروأ ىتلا هلثمألا نأ ملعاو

 (مأإ داضتلا نإف ؛ داضت اهيف سيلف كلذ عمو ؛ تماع مك ةيك تسيلو ةيككلل ضراوع

 ؛داضم هل ليقرخآلا ىلإ ضفيضأ اذإ مث«هيسفنب لوقعم امهنم دحاو لك نيتعيبط نيب نوكي
 ىرخألا ىلإ فيضأ اذإف « هسفن لوقعم امهنم دحاو لك نإن ؛ ةدوربلاو ةرارحلا لثم

 ريغصلاو ريبكلاو .ةداضملا ةفاضإىه ةفاضإ ال ضرعت ةعيبط كانه نوكتف ؟ ال ًادض تناك

 دوجو « ريكوه ثيح نم ٠ هل سيلو ؛ ًافاضم نوكي نأ الإ هتيوه نم هل لوقعم ال
 ةفاضإ نوكت ىتح ٠١ ضايبلا دض وه ىذلا داوس وه ثيح نم « داوسلل م «٠ صوص
 نوكي دق كلذلو ؟ ضايبلاو داوسلا ىف !مضورع صوصختا دوجولا كلذل ةضراع داضتلا

 ةفاضإ هقحلت هسفنب الصح ًائيش ركلا ناكولو . نيئيش ىلإ سايقلاب اريذصو ًاريبك ءىثلا

 ةلصحم ةميبط ريبكلل ناكول هنإف . هريغ ىلإ سايقلاب ًاريدص رييكلا لاحتسا امل « داضتلا

 اعم ناعمتجمن ةفاضإلا امل ضرءت ناتللا نالصحاو ناتعيبطلا تناكل داضتلل ةعوضوم

 نإ : لئاق لاق نان . ءىش ىلإ سايقلاب ريغصو ءىش ىلإ سايقلاب ريبك وه دحاو ءىث ىف

 نوكيف « رخآ ءىش ىلإ سايقلاب ريك داضير ال هنأل «ةداضم امهنيب نوكت ال نيتعيبطلا نيتاه

 . طقف ةفاضإلاب الإ امل ليصحت الريذصلاو ريكلا نأ لس دق لئاقلا اذه

 ضرعف ٠ ةداضتم ةيفانتم عئابطلا كلت نوكتو ؛ ليصحت اهعئابط ىف اه دادضأللاو

 ىذلا فياضتلا رابتعا ىلإ تفتلي مل نإو ؛ مئابطلا كلت نوكتو ؛ داضتلل ىتلا ةفاضإلا امل

 رئاسكو ضايبلاو داوسلاك ريغصلاو ريبكلا ناك ولف . عمتجم ال ةيداعتم عئابط « داضتلا ىف

 || .نةيع :ةك (4) ||عذوعي :ذوعدظ (©) |ءاذننفا [|عمرلا عل (ح)
 || م داضتم : داضم ||ه ىرخألا : رخآلا || اس نم ةطقاس : لوقعم || ن نم ةطتاس؛هةدحاو : دحاو (ه)

 || نءم ءاس «هد ااذإر ؛ ساذإ م : اذإف || ه ةلوقعم :لوقعم || هةدحاو :دحاو ()

 || م « ع مر ةطقاس ؛ د ةفاضإ ىهو : ةفاضإ ع ( 7) ||ن «م «ءاس «د تفيضذأ : فيضأ

 لاحتسال : لاحتساامل )١١( || اء سايقب ةفاضإلاب : سايتلاا )١١( |!ه ءع « حب داضتلا : ةداضملا

 || موهر : وم (18) [[اع * عنامتجمت ال : ناتج || ضرفت : ضر (18) عدعامل« س
 || ع ىلا + ىذلا || م فيئاصتلا : فياضتلا (١ه) || م نم ةطقاس : ءىش ىلإ سايالاب ريغصو
 ٠ ىو« عةداعنم : ةيداعتم || ام نم ةطقاس : عئابط (١و)
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 ىلإ تفتي مل نإو « ا!هنإف « عئابطلا كلت لثم « داضتلا ىلإ تفتلي مل نإو « ىنانتلا امهنيب

 : عمتج ال عئابطلا كلت امموكل امأ ىنعأ ؛ ىنانتلا بجوت دقف « داضتلا

 نإ وو فياضتلا لباقت سفن سيل داضتلا لب اقت نأ لقع دق :لوقأف احرمش اذه ديزأو

 داضتلا ةفلاخلو .هافرط عمتجيال ثيح نمو «لباقت وه ثيح نم «داضتلاك فياضتلا ناك

 راوحلاو راوها دحجتو ؛ فياضتتال ضايبلاو داوسلاك دادضألا عئابط دن ام فياضتلا

 يبني نذإن .ةلاال فياضتلا باب ن٠ «داضت وه ثيح نم «دافتلا نأ ملعت م ؛ناداضتيال

 فياضتم «داضت وه ثيح «داضتلا كلذو «هيف فياضتال ىذلاوه ءىث داضتالاف نوكي نأ

 تاعوضواا ىأ «اهعئابطو داضآالا تاعوضوم وهفي.اضتيال داضتلا ف ىذلا ءىثلا نأ قبف

 دافتلا ةفاضإ كانه تناكءرحآ ءىش ىلإ اهنم ءىث سيق اذإ؛ ةلوقعم رومأ !مفنأ ىف ىهىبا

 ءامسفنأ ف فياضتتال تاعوضوم نوكت نأب الإ متثال ةداضملا نذإف . عاتجالا نععنمت تناكو

 اذإ ال « ةستبلأ عمتجن ال امسفنأل ىه تاعوضوملا كلتو ؛ داضتلا وه فيات اهمزايو
 « فياضتلا لبق تاذلاب وه ًارمأ كلذ اذ نوكي نأ بحي لب « طقف فياضتلا اهيف ربتعا

 «تاعوضوم «ةداضتم تناك نإ « ريخصلاو ريوكلل نوكي نأ بجيف . فيراضتلا هقحليو

 ساو . اهفياضت ىلإ تفتل, مل نإو « عمتجت ال امتأو « امسفنب ةلوقعم تاعوضوملا كلت
 اهل عئابطل نيفياضتم اناك اذإ « ريخصلاو ريبكلا عمتي ال ام سيا لب ؛ كلزك معألا

 .«ضايبوداوس امهنأل « ضايبلاو داوسلا اتعيبط عمت ال امك”عمتجمال عئابطلا كلت ؛ ةلصع

  ةعببط وه ثيح نم ال « داضملا نم معأ ةهج ن٠ فاضملا نأل ؛ نافياضتيف ناداضتيف

 . طقن ةفاضإلاب لاقي امم امهنأل ريغصلاو ريبكلا عمتي ال امنإ لب . داضم وه ثيح نم لب

 )١( ملاقي نأ: لياقتت نأ (4) || رغصلا ؛ اعريغملا : ريغصلل || هريبكلا ؛ اعريبكلا : ريبكلل ||
 وذ ثوح : ال ثيح (ه) || د لباتم : لباش || م نم ةلمقاس : لباتت سم || ع تاداضتملا : داضتلا

 اع « اس نم ةطقاس : كلذو هيف || اع فياضتي : فياضت (م) | ع ةفلاك : ةفلاخن || ىعءعال ||

 وه ىذلا : ىف ىذلا || م قبيف : قبف (ة) || ه « ع نكلر ؛ ىكلذ نكلو : كلذو || عهنم : هيف

 جوهر + : داضتا ىف || جف ٠ ىوءه « ع تاءوذوم ىه : تاعوذوم ود || ه |] ) )6١خآ :
: 

 نعإ| ن « م« اس ءد عنتم :منمم(1١) || اس اهعئاطو ل : داضنلا ةناضإ|| اع ناك : تناك || » نم ةطفاس

 ||مذأ:نأ || م ةداضتملا نؤن : ةداضملا نذإف || م نم )١١( :اذإ الإ :اذإال || نودو:وه
 خامهن :اهفن (١؟) || ماع ءاس || )١4( ن هدمحلو : هنحلر و || )١8( اس داضم ثيح : داضم وه ثيح .



 رص تالوقملا  نقطنملا

 ذئتيح هناف ؛ رعخآ ذخام ىلإ تفتلت الو عضوملا اذه مهفت نأ بحي ةرودلا هذه لمف
 لوقي لئاقلا نإف ؛ اعمتجا امل ريخملل ًادض ناك وا « ريبكلا نإ : لاقي نأ رمتس ال
 . اريغص ضرفي ام لكل الو « ريذص هدنع وه ىذلا ريغصلا دض ريبكلا

 لالخ ىلإ عجري ًائيش عضوملا اذه ىف نولوقي نيرسفملا نم نيقلذحتملا ءالؤه ضعبو
 لوق ىلع نولوقي مهنأ كلذو ؛ ءىث هنأ مهوب ًافلكت هيف نوديزي مهنكلو ؛اذه ليبق هانلق ام
 تايككلا ضعبف « ناداضتم ريغصلاو ريبكلا نإ و « ملا نم زيخصلاو ريبكلا نإ : لئاقلا

 ةدناعملا امأ . ةدعاسم باوحو مدن اعم باود> : نيباوج اذهل نإ : لوقنف ؛ تاداضتم

 انيطعأ نإو « انإ : لوقن نأف ةدعاسملا امأو تاي تسيل هذد نإ : لوقن نأن

 ناتمدقملا تححصو حاضيإلا ح وأ اذإ « باوابا اذدو .ةداضتمب تسيلف « تاي اهنأ

 ؛ فاكتلا سنج نف هيف ةدعاملاو ةدئاعملا ركذ فات امأو . قح « ةبجاولا ةهخلبا ىلع

 ؛ ىريكلا ىف دن امي رخآلاو ؛ نيتمدقملا نم ىرغصلا ىف دن اعب نيباوحلا| دحأ نأل كلذو
 نإ : لاق نيح هنأ كف . امل غرفي نأ ىلإ ىربكلا نع ضارعإ ىرغدلا ىف دانعلاو
 ىنكلو ؛ كلذ ىلع كدعاسأ ىنبه وأ ًادادضأ اهي» : لاق هنأك ناك ؛ تايككب تسي هذه
 اه.د : لاق هنأكن ؛ تايك هذه نإ : لاق نيح كلذكو . تا.كب تسيل اهنإ : لوقأ
 ودو عضوم لك ىف لاق ءاوسو .دادضأب تسيل امنإف ؛ كلذ ىلع كدتاسأ ىنبهو تايك

 هل لخدم ال كلذ نإف «لقي ملوأ ىرخألا ةمدقملا كل مسأ ىنأ بد«ةمدقم ىف هعزانب
 . هليس ود اهف

 ةدناعملا تناك أ ؛ تايمكب تبل ام'إفء ًادادضأ امه : لاق ول لئاقلا اذه ىف موق امو

 . ىرخأ ةهج ىلع ةدعاسملاو ةدناعملا اولمعتسي نأ مهنكمي ناك دنو ؟ ةدعاسم بلقنت

 ||ع.دلبف : ليف () || ع نيفلحملا : نيئلذحلا (4) || سريغملا دس :ريغملل اد ( ؟)

 : ايطعأ|| ى[وأ : م (+) || ىءاع « ع« اس « د نم ةطقاس :لودنف )070 || د نوري : نوديزي

 || اع هجولا : ةههللا(١٠) || ى « ع تامدقملا : ناتمدقملا || ىةداضمب : ةداضتمي ( 8) || ى « ه كابطعأ
 ةطقاص : نع(1١) !|ه.6 ن ءاع 6ع ءاس.ء سعد ةلهاملا : ةدعاسملا || ةدحاولا : ةبح اولا

 || ىف م « ن ءاع« ع « داحل غرفي نأ ىلإ ىرغصلا نع ضارعإ ىربكلا ىف دانملاو ه- : اهل غرفي || د نم
 || ى« ع نم ةطقام : كلذ لع || ن( م« د ىنهر : ىنبهرأ )١( ||ن(ءداكو : مكن

 )١١( نى م « اع « اص « د نم ةطقاس : انا || )٠0( مغ مي امنا لوقأ ىنكلو : انإف ||
  006ع تاك: تاك || ى ه.دادضأ 3 ادادضأ || ى «عامأو :امو(8١) || اس هليس : هليس ||

 اس ن. ةطفاص : ىرخأ ةهجج لع (1و) || ى( اعءعاتنكل : تناكأ .٠
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 نأ ىف ةدئاعملا اولمجيو ؛ ىرعأ هل اوماس الو « ةمدقم اوماسي نأ ىف ةدعاسملا اولعجيف

 . نيتمدقملا نم ةدحاو الو اوماسال

 ريبكلا نم ًارطش نوكي دق ريغصلا نإ : كوكشلا هذه نع باوحلا ىف ليق دقو
 : اولاقو . هموقي امل ًاداضم نوكي ال موقملا ءىثلاو ؛ جوزلا نم ًاءزحب درفلاو ٠ هموقي

 اقلعتم سيل اذه قدص نوكي نأ هبشيو . نادض لدتعملا ىلإ سايقلاب ريبكلاو ريغصلا نإ
 وه ثيح نم لب «رادقملا ىف عقاو وه تيح نم « صقانلاو دئازلاب لب ؛ ريغصلاو ريبكلاب
 دئازلا ةهج نمال « ةصقانلاو ةدئازلا عئابطلا ةهج نم نوكيو ؛؟ فضيكلا ىف مقاو

 دض دئازلا نأل ال ؛ روبتلا دض نيملا ًالثم نوكيف ؛ طقف امه امه ثيح نم « صقانلاو
 ؛ داضتلا امهف نيتللا امهيتاذب ناتلوقعم امهنإف ؛ رووتلا ةعيبطو نبحلا ةعيبطل لب صقانلا
 . ةفاضإلا هذه امل ضرعت ناك نإ

 نوكيت اضيأ اهتإف سايقلاب لاقت ال ىتلا ريبكلاو ريغصلل قلحلا ىف ةنيعتملا دودحلا امأو

 ؛ ةيعيبط فارطأ اهنأ لجألو « تايفيكل ةنراقم امنأل لب « ريداقم اهنألال ؛ ةداضتم
 ىه ريداقمو ؛ ابفرادقم ربك | قالطإلا ىلع ىه ريداقم تاناويحلا ماظعأل نأ لام

 ( ريغصلا ىلإ سايقلاب ريبك اهنم ريبكلل لاقي امنإ سيلو . اف رادقم رغصأ قالطإلا ىلع
 يكونو د ايم رفبملا قا لاقلا كلك. ب كهرب ةميظمل[ سالو. اهينقلا قل
 . ةفحلاو لقالا تاكرحل ىلا ةفاسملا فارطأ كح

 ناكلل دِض لفسألا ناكملا نأ نم نافي ام ةيصامللا هذه سعأ ىف كوكشلا نمو
 : مو حطس وه ىذلا ٠ هتاذ ثيح نم ناكملا داضي ال ناكملا نإف ؛ لاحم اذهو . قوفلا

 ثيح نم « ناكملاو ؛ دحاو عوضوم ىلع ةقبقحلاب نابقاعتي الو ناناكملا داضتي فيو

 : هلاودسال || د نم ةطقاس : اواسالو ةمدقم || ه اولمعتسي نأ ؛ اع 2ح هل | : اودي نأ )1(

 رئازاب (1) (||نىاولات : نإاولات» (ه-#غ) |[|هالنأ:النأىف ٠»|| )١( باوايال
 || م نيلوةعم : نالوةعم (4) || بام ةهج : ثوح || م « اع « ع « اس صقانلا ود دئازلا : صقالاو

 :ريغصلل )١١( || مضرعتو : ضرعت || وه نإ م: نإ )٠١( || سناتوةعم امهتاذب : امهتاذب ناتوةمم

 ءاضعأل : ماظعأل )١8( (|ن « اس تايفيكلل : تايفيكل || س نم ةطقاس : لب )١١( | رغملا
 || مامهتم : ام || بارادقم : رادقم || نرغمأل:رغسأ )١4( ||س نم ةطقاع: تاناويحلا || ى« ع

 || ن ناكل : ناكل || اء ةماخلا : ةيماللا 60 || م امهم : اهم )١١6( || اع نم ةطقاس : ريك

 .عالقاممو : الو (||اس ناكملا : ناتاكملا )١9( 1| اع طلن : لاحم (١م)



 1١ تالوقملا - قطنملا

 فرط وه ثيح نم ةكرح ةيامث وه ثيح نم لب ؟ لفمأ الو قوفب سيل « ناكم وه
 ضراوملا هذهو . ةيكلل ضراوع هذهو ؛ واح ممج فرط وه ثيح نم وأ ؛ ةناسم
 ؛ ةقيقحلاب ًاداضم نوكيف دحاو عوضوم ىف هنم لفسألاو قوفلا كرتنْي ثيحب هلمجت ال
 ريغ اذهو ؛ لفسأ هنوكل داضم هنإف قون ءىثلا نوك ىنعأ ؛ ناداضتم نانثالا لب

 ؛ نيداضتم انوكي نأ « دعبلا ةياغ نيناكملا نيذه نيب ناك اذإ « بحي سيلو . ناكملا

 نم داضتلل الوأ اونطف امنإ سانلا ناك وأ ؛ طرشلا اذه نمضتي داضتلا ناك نإو
 لاح ل اوزيمي نأ ىلع نوردتةيال مهنإف ؟ دعبلا ةياغ امبنيب نيناكم لاح نم ناكملا سمأ
 ةرات ناك اذإ ©« نكمتملا لاح وأ « داضنلا وه « دعبلا ةياغ امهنيب و « امهنوك ىف نيناكملا

 . رخخآ ناكم ىف ىرخخأو « ناكملا اذه ىف

 ؛ روهمللا فراعت ىلع ةيكحلا ظافلألا تاحالطصا ىف نيناوقلا ىنبن انسلف كلذ عمو

 داضتاا ظفل لاعتسا ىف هانفراعت ام ىلإ داضنلا ظفل ىنعم رابتعا ىف تفنن نأ بحي لب
 بقاعتلا ةكرش ع وضوم ىف نيتكرتشم نّتاذ نبي ىلا ةلاحلا ىلد لدي ودو ؛ ىناالا عضولاب

 عيمحج نيزاكملا ف دجوي سياو . دعبلا ةياغ امهايبو ©« عوضوملا اهدحأب ميطني نأ ال

 ثيح نمو « ناكم وه ثيح نم « ناكملا نأ كلذ ىلع ليادلاو . طورشلا هذه

 ثيح نمو ؛ نكمتملا ىلإ سايقلاب الإ لاقي نأ ىلإ جاعيال ء ةيصخشلا هتعيبط ىلصحت
 قيررط نم ربتعت دق ةيلفسلاو ةيقوفلا نإ مث . رحخخآ ناكم ىلإ سايق'اب لاقي « ًاقوف ىمسي -

 قيررط نم ريتعت دقو ؛ ريبكلاو ريخصلا ىف نوكيال اك ؛ داضت اهيف نوكي الف ؟ ةفاضإلا

 ملاعلا نم ىعيبطلا همضو مسج ةياهن هنأ ىف ناكلل الاخ امإ ةيقوفلا نوكت ىتح « ةعيبطلا
 . ممحلا كلذ ةميبط ببس ناك « داضت ناكل ةهحلا هذه نم ضرع نإف ؛ اذك

 ىذلا مس ًاداضم قوف وه ىذلا مسجلا لمجي ال هار#2 ىرج امو رابتعالا اذه نأ نيبنسو

 )١( سقوف: قوذ [|١ ء اع ء اس هتيككل : ةيلكلل || هم ىف فرط : مسج فرط (؟) ||
 ( 5ىرخأر,(5) || » مأ ىف : ىمأ نم (7؟؛-5) || م ناكر : ناكوأ || م داضتلا : داضتلا ناك :

 اع ةرانو || )٠١( سرنيلولا : نيناوتلا |١ ن فيرام" : فراعت || ىتاحالمإ : تاحالطصأ ||

 )١١( [||همضوم :عوطوم || مءاسءد لالا :ةلاخلا )+١( م عبطي : عبطنم || منأألا : نأ ال ||

 )1١( ||نع نكما : نكملا || م ةدبط : هتميلطط || برلصحم : لصحت >> )١0( :اهف
 ||مءدامتأ : هنأ (١م) ||م(2 دون )٠( .همسلب : مس || م٠ داداضتم : اداضم

0 
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 نم« ناكلل الاح امإو « ممتس اك ؛ هجو نء هل دضال ىلعألا مسمبا ذإ « لفسأ وه

 آبجوم اذه ناك نأ قفتا وأ ضرف اذإو . اذك ىعيبطلا هعضو مسجل اناكم هنوك ثيح

 ممأل ناكملا ىف داضتلا ذئثيح ناك « ةعيبطلا ف نيداضتم ناممحا نوكي نأل آنراقم وأ
 1 . ضرعلاب ذئنيح ناكملا ف داضنلا نوكيف ؟ نكمتملا ىف

 فعضت هتعيبط ىف سيل كلذكو . ملا ىف داضت ال نأ هلك اذه نم عمتجيف
 نم صقتأو ديزأ نوكت ال ةي؟ نأ اذهب ىعأ تساو . دايدزاو صقنت الو دادتشاو

 « امل ٍةكراشم ئرح'أ نم ةيك اهنأ ىف ديزأو دشأ نوكن ال ةيم" نأ ىنعأ نكلو « ةيك

 ىأ «ةيطخ دشأب طخ الو « ةعبرأ نم ةعب رأ الو « ثالث نم ةيئالث دشأ ةيالث الف

 . ىناضإلا ىنعملا ثيح نم « ناك نإو «رخآ طخ نم دحاو دعب وذ هنأ ىف دشأ هنأ
 اهتعيبط ىف دشأو ديزأ ةيمس نوكن نأ زوجي ال لب . ىناضإلا لوطلا ىنعأ « هنم ديزأ
 اهنأ ىفو ةينالث اهنأ ىف ةيئالثلا تسيل هنأ ىنعأ ؛ اهنم رثك [ وأ صقتنأ ىرخأأ ةيك" نم
 امنأ ىف ىنعأ ؛ ددعلا دح اهل نأو ةيعابر انأ ىف ةيعاب ر نم رثك أب ددعلا دح الو ددع

 تاناضإلا نم امل ضرعي ايف لقأو ديزأ ريصت دق معن . داحآلاب ردقت ةلصقنم ةيك
 . اهنيب تافلتختا

 اذه نأ ةيكلا ىف هنوك حنمي ىذلا ديزألاو دشألا نيبو ديزألا اذه نبي قرفلاو

 امهنأ هعنم ىذلا ديزألاو دشألاو ؛ ةدايز وأ لصاح لام لإ هيف راشن نأ نكمي ديزألا

 توافتو ؛ نيدض نيؤرط نبي رص فءضألاو دشألا توافتو . كلذ امهف نكميال

 . نيفرط نيب ةتبلا رصحني ال صقنألاو ديزألا

 ةاواسملاو . ةيواسم ريغو ةيواسم «ءادريغل ال «ء ائاذب لاقت امنأ ةيكلا صاوخ نمو

 ىلت اهم هب لصفتملا داحآ وأ لصتملا داعبأ قيبطت كمهوت دنع نوكت ىلا ةلاحلا ىه

 || ع نم ةطقاس : ناكملاف () || ىع«ذ«ءم(« ع ع« دذإ :اذإو )١( || ام اذإ : ذإ 1(

 || ه « اع فمد : فعضت || عناكملا ف ل : مكلا (ه ) || س ناكملا ىف ذتنيح : ذتيح ناكملاف (4)
 : ةيالث (ى) || م هتيك : ةيآ || اع « ام تسل : تسلو || ن « م « د دايدزاالو : دادزاو (1)

 :دح (١؟) ||هتيل:تيلهنأ()١) (||نءمءاسءددشأ:دشأهنأ (4) 1| م ةئالث
 || ه امم : ايف || م ءلصتم : ةلصفنم )١6( || اع نم ةطفاس : و ةيععابر امنأ || اع ددعلاب : ددملا || اع دودح

 || اس نم ةطتاس : امهنأ ||م ةدايزو : ةدايزوأ (13) || اع ايف ؟ م« اساهتم : انس )١(
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 لدي تالوقملا - قطنملا

 كلذ دنع رخآلا لل هحي مل دح دنع ىلصحي نيقبطملا دحأ دمت الف « إد ديزت ىف ةرام ضءب
 فالتخا ابمف دجوي ال ىلا ةقباطملاف . رصقي وأ اهددحأ زياج نأ ةاواسملا رغو . دملا

 «ةكرحلاو لقالا نأ ملعت تنأو .ةاواسم نكت مل دودحلا تفلتخا نإف ؛ٌةأواسم ىمسن دودحلا
 ؛قيبطاا اذه امبيف دجويال ءامهنع ةجراخ ريداقمىلإ تافتلا ريغ نم اممهتاذب اريتعا اذإ

 . ةاواسملا ريغو ةاواسلل ةلباق تسيلف

 لمتحن اهتاذلو « ءزحب اهل |متاذل امنأ ىهو : ةيقيقح صاوخ ثالث اهل رك ذ دق ةيكلاف
 لبقت دل اما : نايفاضإ ناتصاخ اهل كذو . ةاواسماللاو ةاوادملا لبقت اماذلو ( ريدقتلا

 . فعضألاو دشألا اهتاذ ىف لقت ال اهئأو ةداضم اءتاذ ىف

 ا كاانلا لصفلا |

 (ج ) لصف
 دحلا كلذ حرش هل مدقالا دحلا في رعنو فاضملا ق مالكلا ءادّنا ف

 فاضغملا ماسقأ ىلإ ةلمجلا ةراشإلاو

 . ةيفيكلا لبقو ةيكلانم غارفلا دعب فاضملا هلوقم نايب فض اخي نأ ةداعلا ترح دق

 فاضملا رد نم قفتا ام اهرهذأ نوكي نأ همسلو ؟ كلذ هلل ةفلت# تاعرخ شضانالو

 ؛ رودتلاو دوجولا ىف هلا نايبو فاضملا تايثإ قطنملا ىلع سياو . ةيكلا ةلوقم ىف

 . قطنم وه ثيح نم « هب لق: الو هينعي ال ام فكت دقف كلذ فتي نمو

 || اع نيدبطلا ؟ عنييةطنلا : نيةبطملا || مالو : الن || مه ةرات : ةرام )10(

 || اعةاوامب :ةاراص () 1| ع صقتي وأ ؛ برمصقلاو : رصق وأ (||هزراؤغ : ذماجي (؟)

 || اس توافلا : تافلا || ص اممتاذب ؛ م اممترئاذب : امبتاذب || م ربتعا : اربتعا (:)

 || م نم ةطتاس : ةيذيكلا لبقو )١16( ||ام نم ل :ماستأ(1؟) || ى نم ةدتام : ةاواسملاريغو )2(

 م لغتشي : لقتسي || ام نم ةلخاس : هب لفتسالم (15)
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 ىه ىتلا تافاضإلا در ىلع فوقولا نم نهذلا ىلع لجمأ :تافاضملا ىلع فوقولاو

 اهريغ ىلإ سايقلاب ةلوقم اهتايهام ىتلا رومألا ىهف فاضملا نم ىه ىلا روعألاف .ةلوقملا
 ىتارومألا لاي ىهف قالطإلا ىلع لاو . ةبسننلاءامتأ نمرخآ وحن وأ قالطإلا لع
 خاالا لثم « ةفاضم ىه ثيح. نم ؟ اهل ىذلا ىنعملا لاك ىلع لدت ءام<أ اهؤامسأ

 ؛ةفاضم كلذل ريصتف ؟ ةبسنلا اهب قلعت ىلا ىهف ةبسنلا ءاحنأ نم رخخآ وحجب لا امأو
 كلذ لك نإف ؛ ملاعلل وه ثيح نم 6 ملعلاو َُ ديا ىق» تبيح نما ةوقلا لذ

 هيف ؟ ملعلاك 6 همأإ هتفاضإ فاكت ام ريغ ىلإف « ةفاضم تناك نإو . ةيفك ةيفيك هتاذ ىف

 للا نإن . مولعملا ىلإ فاضم وهف فرحلا كلذ ريغب و ؟ ملاعلا ىلإ ًافاضم ا

 نإو « كلذ هبشأ امو ةوقلاو ةردقناو ملعلاو . مولعملا ىلإ ةفاضإلا هسفن ىف همزلت نأ هبش

 امي قمل امنإلب ؛ انلاثمىف هيلا فيضأ ام ىلإ فاضم ريغ هسفنف هلكف ءءافاغم هلك ناك

 لخدي م ؛ عمجيف لخدي فرح ببس كلذو ؛ ةفاضم هب تراصف ةبسنلا ءاحنأ نم وح
 تناك امبرو .رادلا ىذورادلا نيب ةفاضإ اب ريصيف © ام ةبسن ظفل رادلاو ناسنإلا نبي

 ةبسنلا ظفل قاحلإ ىلإ رخآلا بناحلا جاتحي و . نييناحلا دحأ ةظفل ىف ةنمضتم ةبسنلا هذه

 بناخباو ؛ نينا ادحأ ىف تعقو امتإ “وذ” ةاففلنإن ب حانحباوذو حانملا| : انلوقك لوألامساب

 ؛ رحآلا بناملا مسا ناك ةبسنلا مسا نزتفا اذإ همسا نكل ؛ اهلثم نع نغتسم رخآلا

 دجوي الو « مسأ « فاضم وه ثيح نم « نيفاضملا دحأل دجوي ثيح اذه رثكأو

 ريغ ىرخأ لاح ةهج نم اقتشم وأ هئاذ ىلع الاد روبمثملا همسا نوكي امنإ لب « رسال
 ظفل هيلإ فاضملاب نرق لب ؛ كلذ لعفي مل امبرو . ةتبلا مما كانه نوكي الوإ ؛ ةيفاضإ

 |من. ٠ د ةناضإلا : تافاضإلا || متافاضإلا ؛ ن « اص« س « د فاضملا : تافاضملا )١(
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 || اعكلذب : كلذل || س ىذلا ىهن : ىلا ىهن || سعء بوحم ىذلا : ومن ىلا || هامأ

 ؛؟هىهت : وهف (8) || ملاملل ى : ملاملل وه || م نم ةطقام : لملاو « ةوقلا ىذل ىه ثيح نم (1)
 ©«د(« ب نم ةطتاص : هِيلإ || اع هلكو : هلكف )٠١( || ن « م « د ةءاضم ةيفيك : فام || سوه

 ||ملحدم:لخدي (11) || سايق : اج || ع نم ةظفاسف مع عع اسال : نإ .[|ن عام ءام
 || ه باق امسأ : بلاحلا ممأ )1١6( || ى ةلففل : ظفل || ىلحخلاا : قاملإ 0 ع : عمجين

 : هتامإ )1١8( || د طفلا اقتثم وأ )١79( 1| ع نم ةطقام : ثيح || اس رثكأ : رثكأو 05(
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 ل تاالوقملا  قطنملا

 هنأ ىلع لدي فرح معلا مساب نررقيف « معلاب ملام ملاعلا : انلوقك همسا ظفحيو هصخي ةبسن
 « فاضملا مساب انورقم فرحلا اذه ناك امئاؤ « لوألا .لاالا ىف امأو ؟ ملاعلا هيلا فاضم

 ؛ملامال ملع للعلا نإ : كلوق لثم ؛ اًمهف افلتخم ةذاضإلا فرح ناك امب رو .هيلا فاضملا ال

 . معلاب لب ملعلل ال « ملاع ملاعلاو

 . ةسك املا فورحلا هيف هبا ال اا وه امإرخ آحب وأ موق ىنعم نإ نواوقي موقو

 . ةروك ذملا تاليوأتلا نم ىلوأ هنأو « هريسفتو هانلق ام ليصحم بيرق نع كل حضتيسو

 ءانعم روصت دصق اذإ ئثلا نوكي نأ وهف « هريغ ىلإ سايقلاب اًلؤقم ئثلل نوك امأو
 هانعم روصت اذإ فقسلا نإف : ناك فيك الو ؛ هنع جي راخ ءىش روصت ىلإ هروصت جوحأ

 ؛ طئاخلا ىلإ شايقلاب هلوقم فقسلا ةيهام تسياو « هلقي ىذلا طئاخلا ىنعم هعم روصت
 امنإ هريغ هعم لقعي نأ ىلإ جرحي. ىذلا ئثال ىذلا لوقعملا ىنعملا نوكي نأ بجي نكلو

 لاحلا لوصح لجأ نم ئوثال ىذلا ىنعملا كلذف ؛ هئازإب ريغلا كلذ دوجو لجأ نم هلوه
 ةوخألا نم موهفملا ةقيقح نإف : خألا لسثم « هتفاضإ وه هعم رخآلا راص ام اهل ىتا

 هنوك وهو « كلذ ببس هل ىلا لالا ىهو « رخآلا دوو لجأل وه نيودألا د>أل

 نإو « ةفصلا هذه رخ | هل ثيح نم هرابتعا سفن ىه ةوخألا نإف « لوألا اذه ىلأ نبا

 ةفصب رخآ هل ثيح نم نيصألا دحأ رابتعا سفن وه تافاضإلا ىف نوكي دق ناك

 . رخآ ئش ىلإ سايقلاب ةلوقم ةيهاملا نوك وه اذهف . هتفص فالخ

 همزلي ىذلا سمألا ىلإ نهذلا ىف ةبسن ئوث لكل نإذ « ةفاضإ ةبسن لك سياو
 ءىشث لك ىف ًةرركم ةبسنلا تذخأ نإف ؟ انلق م « ةفاضإ كلذ نوكي ال نكل « نهذلاف
 5 ةفاضإ هل تراص
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 ثلانلا لصفلا  ةعبارلا ةلاقملا ا

 رظنلا رابتعا ةداير. لب © طتتف ةبسنلا ىف ال رظذلا نوكي نأ “ ةرركم ” ىلوق ىنعمو

 ةبسن هل فقسلا نإف ؛ كلذك هيلإ بوبسنملا لإو « ةبسن هل ثيح نم ةبسن ءىثلل نأ ىلإ
 « طئاخلا ىلع ارقتسم ناكف هل ىلا ةبسنلا ثيح نم فقسلا ىلإ ترظن اذاف « طئاحلا ىلإ

 «طئاح وه ثيح نم طئاخلا ىلإ ال ًافناضم راص طئاحلا ىلع رقتسم وه ثيح نم تراظنو

 - طئاح طئاخلا ثيح نم - طئاحلاب فقسلا ةقالعف ؛ ةهياع رةئسم وه ثيح نم لب

 «بوسنم هسفنب فقسلاو «هيلع رارقتسالاب هيلإ ابوبسنم طئاحلا ذخأت ثيح نمو « ةبسن
 ؛نيؤرطالنوكت ةناضإلاو «دحاو فرط'نركتةبسفلانإ :نواوقيام ىنعم اذهو .ةناضإ وهن

 فقسا| ةهج نم ةبسنلا تدجو طئاحلا ىلع ًارقتسم فةسلا تذخأ اذإ كنأ كلذو

 تذخأ اذإ امأو . طئاح وه ثيح نم ءىث ىلإ هيف ةبسن الف طئاحلا بناج امأو ؛ رقتسملا

 تسكعمن | « رقتسمل هيلع رقتسم طئاحلاو « هيلع رقتسم ىلع ًارقتسم فقسلا ثيح نم ةبسنلا

 (ةبسن ىه ثيح نمًاءيمج نيؤرطلا نم دجوت لة بسن لكف . ةفاضإ نوكتنأل تحلصو «ةبسنلا

 . ةناضإلا ىهف ةبسنلا ثيح نم اهيف نافرطلا ذخؤي ةبسن لكو ؛ ةفاضإ ريغ ةبسن ىهف

 اذه ىلع ةيوسنم تذخأ نإو « طقف هب وسنم ىهف ةدايز الب هب وسنم ذخؤت ىلا رومألاو
 نم « ةبسنلا عم تذخأ نإو . ةبوسنم نوكت دق روءألا تاوذف ؛ ةفاضم ىهف طرشلا

 . ةفاضم تراص « ةبسل ىه ثيح

 وه ام اهنموو فصنااو فءضلاو « رفصألاو رك ألا ل'م وه ام ةفاضملا رومألا نمو

 «لاحلا ىذل لاحلاحلاو « ىثىلع ىثل ةردقو ةوق ةردقلاو ةوقلانإف «ةردقلاو ةوقلا لم

 . مكاق مايق مايقلا كلذكو ؛ مولعم ملاع مع ٍل_ملاو « سوسحم ساح سح سحلاو

 هنإف رييكلاك وه ام هذه نم هنكل ©« تافاضم اهلك ءذهف 4 سلاج سولج سولحلاو

 ||!ه ترظ من : ترظو (4) ||ءىلإ :ىلإو (؟) | ةداي زراتعاب :رايتعا ةدايزب )١(
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 المنطق  تالوقملا ١67

 . ىواسملاو هيبشلا كلذكو؛ ريغص كانه نركي وأ ارك هتيهام ىفو اريك هسفن ىف نركيال

 نإف « ىمألا اذه اهيف سمألا نوكياال نأ هبشيؤ « معلاو سحلاو « ةوقلاو ةردقلا امأو

 دجويال ناك نإو ؛ ملاعلا ىلإ شايقلاب ملع هل لاقي امئإ سيل ملءلا وه ىذلا ءىثلا ةيهام

 . ملاعلا ىفالإ

 ىلإ سايقتاب ضايب هل لاقي امإ ضايبلا سياو ؛سولملاو ةرماو ضايبلا ةرهأم كلذكو

 نوكي نأ نيب قرفو .ضايب هل وه ايف الإ دجوي ال ناك نإ و «ضايب هل وه ىذناعوضوملا
 ملاملا نإف ؟ءىش ىلإ سايقلاب ةلوقم هتيهام نوكت نأ نب و «ءىث دجوي نأ الإدجويال ءىثلا

 دجوتال ةيئانالا كلذكو . ىرابلا لإ سايق'اب ةلوقم هتيهام ثسياو « ىرابلاب الإ دجوي ال

 ةيهاملاو دوجولا سياو . ةينادحولا ىلإ سايمتاب ةلوقم اهتيهام تسياو « ةينادحوااب الإ
 نيك لب « ةيهاملا ىلإ سايق'اب ةيهاملا لوق وه ةرهاملاب ةرهاملا نازتقا الو « ادحاو ًائيش
 . ةنراقلا ةلاخلا ىلع نراقلل آن راقم نوكلا ةةيقح ىه ةيهاملا نوكت نأ سايقلاب ةيهاملا
 ؛ ريغصلاو ريكلاك « اهريغ ىلإ سايقتلاب ةلوقم !متايهام ةدودعملا رومألا هذه ضعبف

 وه ثيح نم ذخأ اذإ هنإف : ضايبااك ةبسنلا عم تذخأ اذإ كلذك لجن امهضعبو

 مسحلا ناك « اممج ضيبألا فوه ثيح نم هنوك ىمس ول اك « افاضم ناك ضيبألا ىف
 . ضايبلا هل ىذلا ءىثلا ىلإ سايقلاب ةلوقم هتيهام

 هضعب و ؛ هربغ ىلإ سايقلاب ةلوقم هتيهام فاضملا ىف هانددع ام ضعب نأ تملع دقف

 . اهريغ ىلإ سايقلاب فلو فقم نوكت ذئنيخ « هتيهام قحا: ةبسنب هرغ ىلإ سايقلاب لاقي
 ؛ هذه لاثمأ ىه ةفاضملا رومألاف اهسفنب ةررقتم ىرخأ هام هل لمجي قاحلإلا كلذ ناكو
 لإ ةفاضإ هل حصن دق امهنم دحاو لك ىتلا ةسيسحلاو ةليضفلاك ةداضم اهمف دجون دقو

 . اًءزح ديازلل الو « نيفعضلل دضال هنإف « كلذ لبقي فاضم لك سيل نكلاو . هعوضوم

 ةوذلا : ةوذلاو ةردتملا (؟) ||م ىواتملا : ىواسملاو || س نأو : وأ اريك هتيدام ىفو 1(

 || سس نم ةطقام : ىدالاب ....ىشىلإ (ه-07) || اع سيل : سيلو (ه) اس « س ةداقلاو
 || ع نم ةطقاس : ةيهاملا نوكمتت نأ سايتلا )1١( || اس ىلامتو هتاحس ل : ىدإلا ()

 || ع« سس « دناكف : ناكو (14) || كلذ : كلذك -)١١( | اهتايهاف : امتايهام )١0(

 . م« اعام : امهم ||هنيلا : ىلا || عام : اهف )١٠5( اعامل : هل
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 نوكي دق فاضملا نإف « اهعيمح تالوقلل ضرعي' امث فاضملا نأ وه كلذ: ىف نرناقلاو

 ند الك فيكلا ىف نوكييدتو ؛ريجصلاو ريبكلاك كلا ىف نوكيي دنو «نبالاو ب ألك رهوملايف

 ءًارك لتأ وه ام لإ رك الك هسفن فاضملا ىف نوكي دقو ؛ةكلملاىذوةكلملاكو ؛ درءألاو

 نوكي: دقو ؛ لفسألاو ىلعألاك نيألا ىف نوكي دقو ؛ قيدص نم قدصألا قيدصلاكو

 .هتلوقلض رعي ام فاذضلل ضرعيف اهرئاس ىف نوكي دق كلذكو؛ ثدحألاو مدقألاك ىتمىف

 الو .ةداضم ةيقعضال ضرعي مل « جلل ةداضمال ناكو « كلل ضرعت ةيفعضلا تناك املذ

 هدم ضر نا لاحم دانضت: ككتكلا قو: :كقتلاق ةطراع ةلئغفلا ةناضإ تناك
 . رثكألاو لقألاو « فعضألاو دشألا لوبق ىف لاحلا كلذكو . داضت ةفاضإلا

 لقأو رثك | نوكم ةيكلا نأل « لتاورثكأ نوكي دق ىواسملا ريغ نأ نظي دقو

 ريغامأ : لوقنف « فعضأو دشأ نوكت ةيفيكلا نأل ء فعضأو دشأ نوكي هيبشلا نأ اي

 ف « برقأو دعبأ نوكي دن نكلو « ففعضأو دشأ نوكي ال ةقيقحلا ىف هنإف ىواسملا
  نكملاو لاحملا ىنعأ نيصألا ىف ببسلاو . ةعسنلا نم ةيالالل ةاواسملا ىف دعب أ ةرمثعلا

 ىلإ سايقلاب الو « هسفن ىلإ سايق'اب ال « فعضأو دشأ نوكي ال كلا نأ نم هانركذ ام

 يك « ةيعسل ةعسلا نم هي رشع دشأ ةرشع نوكلال هنإف ؛ ريغلا كلذ سفن دنع هريغ لاح
 ىلع ةدايز رثك | ددع نركيدت ناك نإو « ًادادوسا داوس نم ًاضاضسا دشأ ضايب نوكي

 هنأ ىفامأو «رخخآ واسم ريغ نم برقأ واسم ريغ نوكي كلذ لمف . 5 اك « ددع نم ددع

 . ًالاصقنالو ٌةدايز لبقي الف « واسم ريغ

 اهضعب سكمنيو « ؤفاكتلاب ضءب ىلع اهضعب عجري اهاك هنأ تافاضملا صاوخ نمو

 ىرخأ ءاحتألو 4 مضولا لع لحلا عوجر هجول تفالاغع عوجرلا كلذ هجوو ؛« صعب ىلع

 دحأ نم نوكي دق انهه عضولا نأل كلذو . ىلبق ىذ نم كيتات سكعلاو عوجرلا نم

 ||اع ىذ ىلإ : ىذو || اع دربألاكو : دربألاو 6 || ه محأ ؛ ن « اع « د اميح : اهعيح )1(

 || ى نم ةطقاس : تناك ... ةيفعضشلا (8-) || ىدقو : دق كلكم (ه) || ه ريك : اريك
 دغأ 0200( || ةنادإ ةليضفلا : ةفاضإلا (8) ى ع م ء«اس «ء د نم ةطتام : دادت فيكلا فو )0

 || عدمبأ ل : ةثالثلل | عةريثعلا : دمبأ ةرشملا )١١( || س«ء بدشأو فمذأ : فمذأو

 || منم ةطقام: ةدايز )١7( || سس نم ةطقاس : دشأ )*١( | ىء مءاع سايقلا ىف : سايقلاب )١6(

 « د نم ةطفاص : دق )١١( | س نم ةطقاس: ضعب لعابضس ( ١؟-- )١8 || س ىلإ : لع(18)

 هني ماع نما |[ يع عع
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 لثم هب قحلأ دقو ًاعضو لما راص تسكع اذإف 4ىناالا نم نوكي لحلاو ؛ ًاركم نيؤرطلا

 «لولإ دبع دبعلا نإ :لوقتق «ريركللا هنعفذح دقو المح عضولا راصو « هبناجىف ريركتلا كلذ
 رومألا ضعب ىفو . ىنإللا ىف ىلوملاو لوألا ىف دبعلا رركتف « دبع ىلوم للوملاو :لوقت مث

 كقاملاك « عوضوم وهو هقمل,ال ادئز ائيش الوم لوعجملا فرطلاب قجلت نأ ىلإ جاتحن
 ء سوسحماب سح سحلا : لوقت نيد هقحات ام كقاحلإ لب « انوه دبعلاو ىلوملاب مالل
 بألانإ : لوقت اك . كلذ ىلإ جاتحنال عضاوملا ضعب ىفو . سحلاب سوس+ سوسمحلاو

 ذخأت تناف : تعم هلقعت كناؤ لقتل وأ اظفا كلذتلق ءاوسو . بألانبا نبالاو«نبالا بأ
 ملو « قحلت مل وأ « كلذ ىلع لدلا ظفللا هب تقحلا ءاوس هياإ بوسام هنأ ىلع لومحلا
 . هعضت نيد هنيعب هجولا اذه ىلع هذخأت

 ع هلك كلذ ف فاضلا ىذلا فااختق اهعضاوم ىف كيتأتس ىتلا سوكعلا رئاس امأو
 « لداعتلا ىلع عقت مل اذإ ةفاضإلا نأ كلذو « ىعارب نأ بجي طرش ؤفاكتلا اذه ىف نكل

 الوأ ةفاضإلا هيلإ ىذلا ءىشلا ىلإ عقت نأ وه لداعتلا ىلع اهعوقوو ؛ ؤفاكنلا اذه بحي مل
 وأ « هسنج ىلإ وأ « هل ضرع رفأ ىلإ وأ « هعوضوم ىلإ تعقو نإ اهنآف ؛ تاذلابو
 وأ «ناويم وأ ناسنإلل سار سأرلا نإ تلق اذإ كنان . ةئفاكتم ةفاضإلا عقت مل هعون ىلإ
 نكسااو رئاطلل حانج حانحلا كلزكو « ءادلل سأر سأرلا وأ « ىثثم ىذل سأر سأرلا
 وه ءاذملا وأ ىثم وذ وأ ناورحلاو ناسنإلاو : لوقتف عسجرت نأ كنكمي مل ةنيفسال ناكس
 رئاط رئاطلا لوقتال كلزكو . سأرلا ىلإ سايقلاب ءاشم وأ ىثم وذ وأ ناويح وأ ناسنإ

 سيل سأرلا نأل كلذو ؛ ناكسلا ىلإ سايقلاب ةنيفس ةنيفسلاو « حانحلا ىلإ سايقلاب
 حانحلا كلزكو « سأرلا ىذل سأر سأرلاف « سأرلا وذ وه هلداعم لب تك ذ ام لداعم

 :ىلوملاو (0) 2 ||ىء ع ءدىلوملا: لول || ع نم ةطقاس : هاج || اعاذه : كلذ (0)
 || ن «د تاتاحلاك ؛ م كتاملإل : كتاملإاك || س نم ةطتام : نأ (4) || ن« د للوملا

 || ىءاعالو : لو (م) || د نم ةطقام : لقت ]| اعنبالا : نيإلا ( 7) || عثمح :نيح (0)
 || امءد نم ةطقاس : ىذلا || ىءعلع:ىلإ )١١( [|اس عطقت :عقت )1١١( || د ذخأت :هذحأ (9)

 || اع نم ةطتام : ىثم ىذل سأر سأرلا وأ (/)١هحد#) || ىء« عتاذلا : تاالإو )1١0(
 : ىلإ سايقلاب ... سأرلا (١م-15) || س ناويحلا وأ : ناويحلاو || ه ناسنإلا : ناسنإلاو 053(

 ٠ اع نم ةطقاص : وذ (19) || هنأ : نأل 04( || م نم ةطقاس
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 عوضوم امإ وهف تركذ ام امأو . ناكسلا ىذل ناكس ناكسلا كلذكو «حانحلا ىذل حانج

 . فاضملا عوضول ضراع وأ «فاضملا سنج وأ « هعوضوم سنج وأ لداعملا فاضملا

 ةلوقم ةيهاملا ثيح ةعقاو ةفاضإلا هيف نوكت ال ىذلا عضوملا ىف اذه رثكأ ضرعي امئإو

 ثيح نم هياإ فاضلل مما ال نوكيف « ةبسنلا نم عونب كلذك للهجن ثيح لب «سايقلاب
 . ىرخنأ ةهج نم وأ هياإ ةبساا عوضوم وه ثيح نم ناك ناك نإ لب « هيلإ فاضم وه
 ليصحم ىف رمألا لكشأ اذإ و . ةبسألا بسحب مسا ءىثلا اذه لال عرتخي نأ بحي كلذاف

 فاصوأ مت نأ كليبسف « لداعتلاب ال هياإ عمتي (ممازيم « لداعتلاب ةفاضإلا هيلإ عقت ام

 زجي ملوأ هعفرت نأ زاج هريغ تمفرو اَسِأَث هتعضو اذإ فاصوألا كلت ىأف . اعيمح ءىثثا
 ىذلا وهف ةفاضإلا ظفح كنكمي مل هريغ تعضوو هتمفر اذإو ؛ ةفاضإلا ظفحن نأ كنكمأ

 هنأ ءىثلا نم تمفر اذإ كاف . لداعتلا هياإ سيئف كلذك نكي ملامو « لداعتلا هياإ
 :سارتوذ هنآ تطفو.« قفا تك قامو ةئاوبءاكسهناو نانا هلآ ناو

 ناسنإ هنأو ناويح هنأ تظفحو سأر وذ هنأ تمفر اذإ و . سأرلا هياإ بسنت نأ كنكمأ

 . سأرلا هياإ فيضن نأ كنكمي مل « ىثشم وذ هنأو ءاشم هنأو

 | عيارلا لصفلا |
 (د) لصف

 فاضملا صاوخ ىف

 دجو امجأ ىأ «دود>ولا ىف أعم امبنأ ود اهأك تافاضملا مزل» هنأ روهشملا ف ىري امو

 نكاو ؛ فدنلاو فعفلا لام 6 قل رخال ناك مدع امبأو 6 دوت ىرحالا ناك

 سحلاو ملعلاك كلذو « ىرخأ ةهج نم عم دوجولا ىف ؤفاكت ءايشألا ضعب ىف عقي ال دق

 || مءاس هسنج : سنج( ؟). || ى«ن « م ءاع« ع « اس « د ناكسلاو : ناكسلا كلذكو( ) ١

 ةطقاس : لب (ه) || اد ممالا : مماال || معون : عرب ( ) ه هيف ةناضإلا : ةناذإلا هيف 6

 :اعيح (8) || ص ىف ةطقاس :لداعتلاب (0) || ى « ه © م ء اس :س نم ةطقاس :ناك ||ه « م « ص نس

 ٠ ملا : ىأ|| ع تانامإلا : تاناغملا 69 || س ©« باذإف : اذإو )0-00 || ىأ هءمامح
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 هرهوج ىف للعلا اذه تاذ نإف مسالا ىف امل ناكراذملا ناتوقلا سيل ناكاردإلا ىأ

 همزلي ال ههوج ىف مولعملا تاذو « هعم ًادوجوم مولعملا ىلإ ًافاضم نوكي نا اد همزلي

 مدقتيال لعفلاب نافياضتم امه ثيحنم اناكنإ و معلا ىلإ فاضم رين دجوي دق هنإف «كلذ

 ةفاضإ نم كفني ال نيتاذلا دحأ نأ ضرغلا لب «كلذ:ضرغلا سياو .رخآلا ىلع امهدحأ

 . فياضتمب سياو دجوي.دقرخآلا تاذو « ادبأ ةفياضم هعم نوكي نأ بجوت همزلت

 شضوسحملا تاذو « هايإ ةفاضإلا موزا نع كفي ال هتاذ نأو سحلا اذه لاح روصتف كلذكو

 نأ زوجي ذإ « ًادوجوم سحلا نوكي ال نبح ًادوجوم نوكي ال نأ بجي الو ؛ كفن

 اهريغو تاناويملا نوكتل لئاوأ ىه ىتلا ةموسحم ارصانعلا نوكتو «ًادوجوم سادح نوكيال

 تذخأ نإ موزالا ىف ةئفاكتم امإ نوكتف ىرحتأ رومأ امأو . ةدوجوم ةيضرألا ماسجألا نم
 اذه مهفت نأ بحي اذكهف . تاوذ تذخأ نإ موزللا ىف ةئفاكتم ريغ امإ و « تافياضتم

 ملعلا ةبنج ىف لاثملا امأو . لتم هجوف ةفئاطلا هياع همهفت ىذلا هجولا امأو . عضوملا

 هذه ىلإ دجوي مل هب علا َنإف « ةرادإل ىواسملا عبرملا ىمأ نم هودر وأ ام روهثملاف

 لئاقا نإ : لوقنف ثحبلا ةقيقح اذه نع ثحبن نأ ىرفخ- . دوجوم هنكل « ةيافلا

 مولعم ءازإب ,ع لك نوكي نأ بحي سيل هنأ كلذو « هيف فزاجم لوقلا اذه نإ لوقي نأ

 ةطيحلا ةركلاك « دوجولا امل بحي سيل رومأ روصتت دقو « روصتلا معلا نف ؛ دوجوم

 كلذ انجوحي الو روصتلا تح هذم لام روصتن انإف « ثاثلثم ةدعاق نيرشع تاذب

 دق ل- : ءمهوجج || س نم ةطقاس : اذه || ه نيكاردإلا : ناكاردإلا (|س ىلإ :ىأ )١(
 : نم || اس نم ةطتاس :رخآلا ( 4 ) || ى ته « ن « م ءاع ءاس مولمملا : معلا (؟) ||ه « ع

 نإف : نأو || د سنحلا : سحلا || س لوق : لاح || اع رومي : روهقق )١( || ص نع

 || عذوي و ؛ اعزوجي ال ذا : زوجيذإ || ب دوجوم : ادوجوم (7©) || ىعه«ن(يمءاع«؟عواس

 : موزللا قف ةذاكتم ريغ 20( || صنم ةطقاس : ىه || س اساس : ساسح || ه« اع ناويح ل- : نوكي )2(

 ©« سمهفت : همهفغ(١١) (||ه ء« اعازكهو : اذكهن || ه « اعاتاوذ : تاوذ || م مزاوللا ريغ ىف ةقاكتم
 اع «ع «اس6© س © ب هجو : هجوف || ام وهن ل :٠ ةمئاطلا || ه هذه : هيلع || ىءه«ءذنء«م

 ره + :هكل (18) (||هنم ةضاس:نإف (18) سس ءبامأ: انأو || خي ليغ : لع || ن «
 : هلأ || ن6 مءاس نم ةطتاس : هيف (14) || هءنءداني لح ؛ام قيقلل : ىرخ || س «ب

 9 ى م «ءاع ءاس كا : لك || د هنأل

١6 
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 ًادوجو امل للجن نأ ىلإ كلذ انجوحي ال هلمابو . نايعألا ىف ًادوجو مل لمحت نأ ىلإ

 فاضم رلع نع اناحب امنإو « هشفن للملا وهف ندذلا ىف ىذلا اذهو . نهذلا ىف ىذلا ريغ

 . نان ءىث فياضملاو « هل فياضم ىلإ

 دوجتو ال تافاضملا لحب نم ةردك ءايشأ قيدصتلا بسحب تامولعملا ىف ٌنإف اضياو
 نع جرخأ اذإ ': اناوق لم كلذو « دوجولا ريغ ناكمإلاو « ناكمإ, الإ نايعألا ىف امل

 نإف ؛ نايقتي الو ناطخلا براقتي لزب مل « اذك طخ بنج ىف اذك نحنم طخ اذك ل كش

 . نهذلا ىف الإ اضيأ هل دوجو ال اذه

 ًادوجوم هنولعجي ىذلا  ةرئاذلل ىواسملا مب رملا لاح وهو « هودروأ ىذلا لااملا اذهو

 نإ هنإف ! هدوجو نيأ انرعش تيلف . ىوعدلا نم ًالكشإ دشأ لانم وهف - معي مل نإو
 « لصاح دوجو نايعألا ىف هل ناك نإ و« ًامولعم نوكي نأ بجيف نهذلا ىف دوجو هل ناك

 سمأ كلذف «٠ دجوي نأ نكم هنأ اونع نإو ؟ هب مهثدح نمو ؟ كلذ اوفرع ليلد ىأبف

 سيل هنإ : هلأسو اذه لاق نأ لوقنف . دجوي نأ نكمم اضيأ هب لعلا نأ 5 « ةوقلاب

 ءاندر وأ ايف انضرغ ناك امنإو « قيقحتلا هنك لاوحألا هذه قت نأ قطنم تناو كنكمي
 ( رخآلا ىلإ ةناضالا نم كفن ال دوجو نيفياضتملا دحأ تاذل نوكي نإ نكم هنأ ملعت نأ

 ىلإ افياضم سيا قيدصت وأ ىروصت ملع ناك نإف . كلذ ىف هل ءىفاكمب رخآلا ساو

 ام هلمج نم نكي مل اذإف . اهركذن ىلا تافياضملا ةلمج ,رم وه سيلف « رخآ ءىش

 ًاماع نوكي ال ىذلا ءىشلا نم هدمتعن ىذلا انلاثم انلعج لب « هانلق ام هب ضقتني مل « هانكذ

 معلا اذهو . ةرادتسالا ىلع اكرحتم دوجوم كلفلا نأب انماع لثم كلذو « فاضم وهو الإ

 )١( اع نم ةطقام : كلذ || ى أ ه ءن «م اع ء ع ءاس هل : اهل || م لعج : لمجت ||

 ||ىءه6 ن؟ م ءىاع«ءعءاس هل : اى || ى « ع « ص نم ةطفاس : احل ... ادوجو

 «م(6ن «د نملا : ناكما(ه) ||سنم:ىف (:) ||ىع«ع وت اسوه :وهن (؟)

 ||خ «اع©عى : نع ||» هنأ ل : الو (50) ||ه ناكم الو : ناكمإلاو || ام ناكمالا

 د نايف : نإ هلاف ||د» ىرعش :انرمش (4) || اع نم ةطقاس : ىذلا || د ميرثلا : ميرملا (ه)

 ) )16منإو : انإو || قدحتلا : قيتحتلا ||مهكل : هك || ى نم ةطقام : هذه ||
 )١4( هىف: نم || د دحاو تاوذل : دحأ تاذل (|عهنأ : نأ |1 )١5( تاماضملا :

 ٠ نع« د كرحم : اكرحتم 004 ||هوه : نم 0190( || م تافياضتملا



 10 تالوقملا - قطنلا

 الاثم لبق هاتدروأ امل ناك نإو ؟ هيلإ انرشأ ىذلا طرشلاو ٠ اهانركذ ىتلا ةلمجا ىف وه

 امم اضيأ كلذ سيلف « عم دوجولا , هيفاكم ناكو « ندذلا جراخ وأ نهذلا ف فياض
 لب « آعم دوجولا ىف افاكتت تافياضتملا نم ءىثث الو : لقت مل انإف . هانلق ام هب ضقتذ

 كلذو « انضرغ هيف معز امب ريغتي سيلف ةرئادلاو عبرملا مآ امأو . كلذك اهرثك ] نإ : انلق
 ًادوجوم هضرف سيلو « ًادوجوم هضرف ليحتسي الق دوجته ناكمإ عيرملا اذهل ناك نإ هنأل

 انتلمج ىلع نحتو ًادوجوم عبرملا اذه نوكي نأ زوجي لب . الصاح هب ملعلا نوكي نأ بجوي
 اف . همؤن ىذلا ضرغلا دسفي ال نوعطلا هذه نم دروأ ام عيمج نأ نيبف ؛هب لهذبا نم

 نأش نم سيل قطنملا ريغ ًاملع قطنملا ف فاكتن نأ ىلإ انتجاح امو «كلذ ريغ نم انيلع

 . ققحتلا هنك ةققحت نأ قطنملا

 امهف لداعتلا ىلع ًافياضت لعفلاب نافياضتي ثيح نم نيفياضتملا نأ لعت نأ بحيو
 اههدحأ ذخأ اذإ امأو . هعم نوكي ءىث ىلإ سايقناب هتيه ام لاقت (امإ ءىثلا ذإ ؛ عم

 نأ لئاقل نأ وهو « لاكشإ اذه ىلع نكل . لداعتلا لاز دقف « ةوقلاب رحخخالاو لعفلاب

 امهنيب نوكت نأ نم دب الو « رحخأتملا ىلإ سايقلاب لوقم نامزلا ىف مدقلا نإ : لوقب

 :: اس نا دوعوم امين + ةاضت لون لئقلاب ةفاذقإ

 ءدوجوم اهم ملعلاو « ةدوجوم ريغ ةمودعم ةمايقلاو «نوكتس ةمايقلا نأ معن انان آضيأو
 دروملا كشلا امأ : لوقنف « ًاعم امهف « داضت الو « لمفلاب ةفاضإ امهنوب عقت نأ دب الو

 : نيهجو نس ربتمي ىنعملا اذه نإ : لوقت نأب ل هنإن رخاتملاو مدق1لا ةهج نم

 بسحب امأ . نهذلا ىلإ ًادنتس دوجولا بسحب رخنآلاو « ًاقلطم نهذلا بسحب امهدحأ

 رخآلاو امدقتم امهدحأ دجيف « مهولا ىف آمم نينامزلا نذلا رضحي سان نهذلا

 ||: افياضم ؟ ىع نى« مءاع« عءاس ءد: فياضي (؟) || اع ءارك ذ : اهانركذ ||د « اع لع: ىف )0(

 ||اعاذإو ؛عاذإف : إف (؟) ||ه « اع « عدي س هيفاكي : هيفاكم || ام نهذلل : نهذلا ىف

 :نيبف (0) 1| عةيان :انلج || ع نحن وأ :نحنو (1) || اع تمعز : هين معز (:) [|اس الف :الر

 قيقحتا : ققحلا (9) || س اندلع : اع (+ه) || اع نعطلا : نودطملا || ن « مْنيتِن

 ةطقغاس : لع || نءداهل : ثيح || اع تافياذتملا : نيفياضتملا ١) 0( || نءمءاس6« سعد

 «نء م(2اع(6 ع اص« د نيدوجوم : نادوبوم )١4( || ام نم ةطقاس : نأ (١١؟) ||هءاع نم

 . طنأ:نأ(و7) ||منإ:انأ )١١( ||سدالق : بالم )١١( ||ىعيه
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 مايألا نم مويك نينامزلا دحأ نوكي وأ ؛ نهذلا ىف ًاعيمج الصح دق نوكيف « ارخأتم
 ذئنيح مكحيف « ًالبقتسم هلقعي انامز هياإ نهذلا فيضيف © نهذلاو دوجولا ىف ارضاح
 . عم امهرضحأ دق هنأل « مّدقتب امهنيب

 هنأ رخآلا نم دوجوف « ًادوجوم ناك اذإ مدقتملا نامزلا نأ وهف رخآلا هجولا امأو

 اذهو . ًارخأتم هنوك اذهو ©« بوجو ىلإ ىدؤي ًاناكمإ دجوي نأ نكممو « وه سيل

 هنإن رحاتملا دجو اذإو . مدقتملا نامزلا دوجو دنع نهذلا ىف دوجوم ىناثلا نامزلل فصولا
 ءىث ةبسن ندذلا ىلإ هتبسلو « ًادوجوم سيا ىناالا نامزلا نأ ذةيح نهذلا ىف دوجوم
 رخاملا ةبسن اماف .رخاتملا نامزلا دوجو عم دوجوم صأ اضيأأ اذهو . َدَدَمَف ًادوجوم ناك

 « طقن نهذلا ىف نكل « رومألا ىف هل دوجو الف هان رك ذ ام ريغرخآ هجو ىلع مدقتملا ىلإ
 « ًارخأتم الو ًامدقتم ال - دوجوم وه ثيح نم  نوكي الف دجو نامز لك نإ

 «دحاو تقو ىف ةيابم الب ءايشأ ىلإ ًاناضم ناكل الإ و « ةنمزألا نم ءىث ىلإ ًافاضم الو

 لع اذإ ثيحب هسفن ىف ود لب ؛ لعفلاب ةدوجوم امل ةيامن ال تافاضإ كانه تناكو

 . نهذلا ىف دوجوم أ نع رخأتم هنأب هيلع ىلةعلا كح رخآلا ىلدعو

 لاحم ملع نوكتس اهنأ ام ملعلا نإف « نوكيس مكح ىف وه امنإ هنإف « ةمايقلاب معلا امأو
 لبق لب « نوكت امدنع ال نوكتس ىه (بنأ معلا دوجو عم نهذلا ىف دوجوم اهلاوحأ نم

 ةدر+ ةمايقلا ةيهام روصت امأو . سفنلا ىف ةدوجوم نايعألا ىف ةمودعم ىه ام دع كلذ

 . روصنت وه ثيح نم دوجولا ىف ءىش ىلإ فاضم ريغ هنإف

 اضيأ اهيف تافياضتملاو « هولا ىف ررقتت امنإ تافاضإ هذه لانمأ عيمج نأ ملعاو

 نكل ؛ةيةرةحلا مولعلا ىف ره امنإ اذهل ىصقتسملا نايباو . مهولا ىف تافياضتم نوكت امنإ
 مولعملا نأ نم ليةىذلا نإ : اوااتف مولعملاو معلا قفاكت ةهبش ىف اوباجأ نيفلك لا نم ًاموق

 ادوجو ءىش لكب ادوجوم اماع انهه نإن ؟قح ريغ لوق «نوكي ال هب ملعااو هتاذ دجوت دق

 ||م ده : دتق (4) || اع نم ةطقام : ىنالا (1) || ع دوجوم وهن : دوجوف («)
 « اع عب اسع دنأ : نإف )٠١( || سرخأتلاىلإ مدقتملا : مدقتملا ىلإرخأملا (4 - م) || اع دوو : دوجو

 || ىء ه« نع م « اع« ع ءاس « د نم ةطقاس : نوكيس كح قوه امإ هنإف (4) ||ىأهع نعم

 : ةمايتلا 2(|اعنم ةطقام : سفلا...ناعألا ف )١١( || مح ىفوح امإ هنإف : ىهاتأ )١6(

 . هنمةطقام :ريغ )١١( (||د اذهب : اذ )١5( سابنإف : هنإف )١7( || ع نم ةطقاس
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 سيلف «ًاّتح ناك نإ و اذه نأ اوماعي مو ؛ ةكئالملاو ىرابلا ٍلع وهو « ءايشألا نعرح أتي ال

 « اعم نوكيال تافياضتملا نم ءىث الو هنإ: لوةي سيل ككشنملا نإف «ككشنتملا باوج

 هاوعد نإف «كلذ ىلإ جاتحي الو. اعم نوكي مولعملاو ملعلا نم ءىنث الو هنإ :لوقي ًاضيأالو

 ككشتملا هدروي دحاو لاثمب حصت ىوعدلا هذهو . عم نانوكي نيفياضتم لك سيل هنأ
 دوجوم ريغ ملاملاو ؟اذو ًاماع نوكي نأ حصي.الملاعلا دوجوب ىماع نإ :لوقيف دحاو مع ف

 ربتعي مل نإ كلذكو ؛دوجومب هب ىماع سيلو « هتاذ ىف ًادوجوم نوكي دق ملاعلا مث « تاذلا
 دحاولا ملعلا اذه ريغ هتبلا ملع نكي مو ةفصلا هذهىلع ملاعلاب هماع ناك اذإف ؛ تاذلا طرش

 ملاعلا ناكف « مولعلا عيمج لب طقف هياإ راشأ ىذلا ملعلا ال « ًاعم امتاد ملاعلاو دوجوم وهو الإ

 نإف ؛ ةماق نوكت ةهبشلاف ٠ دوجومب سيل هدوجوب مولعلا نم ام معو ًادوجوم نوكي دق

 ىغبطي و « ىرخأ ةهبش ىه لب ؛هتبلأ لعالو ًادوجومنوكي دق مولعملا نأ ببسب درت مل ةهبشلا
 معلا اذه ىلإ ًافاضم نوكي ال ذئنيح ملاعلا نإ : لاقي نأ هلقأج- ءرنآ لح امل دانري نأ

 . هل امولعم نوكي الذإ

 فااضملا قيقحم ىف لصف

 ةناضإلادل ضراع وه امو تاذلاب فاضم وه ام نبي قرفلاو ةلوقملا وه ىذلا
 ةلوقملا وه ىذلا فاضملا صاوخو مزال وأ

 تناكاهضعبف « روك ذملا دحلا اهقباطي تافاضم نع انربخأ امنإ تقولا اذه ىلإ نأ ملعا
 .اهقحل, ةبسناا نم وحب كلزكر يصت دق تناك اممذعب و « اهريغ ىلإ سايقناب ةلوقم اهتايهام
 «٠ فاضم هنإ لاقي نأ حلصي ىنعم مسر وأ : ةلوقملا مسمر وه روك ذملا مسرلا له رظننلف

 : لوقف « ةلوقملا نم اعون وأ ةلوقملا سفن وه سيلو

 ناكو:ناكف (8) || سادوبوم: دوحومب )١( ([|اعاذهر:هذهد ( ؛ ) |إه ءاعال :الم(0)
 || اس لرت : دمت || سام :مل ١( .:( || د ةربشكلا نإف : ةمشلاف (ه) || ىء هءنيمىاعءعع اخ

 , داهمباط : اهقباط || س6أ :امنإ ||اسللعاو :ملعا )١7( (||د برس ةطقاس : قيةحت )١4(
 :امونرأ ||عىمه :ره(١٠) ||عب ا مسرمأ:مصتدأ )١١( || ىف هىتءمءاعءام
 .٠ ه امون الر



 سنملا لحدحاو ءىثىلعأعم ناوقم لمتنأ حلصيال هنأو «ةنيابتم تالوقملا نألعنانإ

 ءىذلا لدي دق ناك نإ و « نيتاوقم ىن هتيهام ةهج نم لخدي د>اولا ءىثلا نوكب ىّتِح

 اذه نإ مث . اذه نع فلس ايف انغرف دقو . ضرعلا لبس ىلعرخ آلا ىفو « هئاذب ةلوظمىف
 نوكينأ جاتحيد5سأرلا نإف « ىرخأ تالوقم ىف لخدت ًارومأ هتقباطم لقعلا عنمن ال دحلا
 هريغ ىلإ سايقلاب ةيهاملا ةلوقم نوكي نأ ىلإ جاتحن م « آمأر نوكي ىتح ًارهوج هتاذب

 تاذلاب امهدحأ سيل ©« سأر وه ثيح نم هل موقم نيرعألا الكف ؟ ًامأر نوكي ىتح

 رابتعا ىلع ناكو قالطإلا ىل: اسأر ذخأ اذإ كلذك نوكي امنإ سأرلاو . ضرعلابرخ آلاو

 سايقتاب هتيهام لاقت ال ةنإف « سأرلا اذه هنأ ىلع اعصخم ذخأ اذإ امأو . ةيناالا رهاوحلا

 ىذلا ءىثلا معي نأ ريغ نم لوقو سحن دق هتاذ نأ ببسب هنأ كلذو ؛ ذئنيح هريغ ىلإ

 وه هنإف سأرلا اذه وده ثيح نم هسأر وه ىذلاو « سأرلا اذه ود ثيح نم هسأر وه
 اذه وه ثيح نم هل كلذ سيان « ةلمح ءىثل سأر هنأ ىلع لد اذإ امأو . ناسنإلا اذه
 ام سأر. نسارلا اذه نإ لاقي ال كلذكو . قالطإلا ىلع سأر ود ثيح نم لب «سأرلا

 : لوقن نأ اننكميو . ءىث ىلإ سايقلاب قالطإلا ىلع سأر هنإ لب ؟ ءىث ىلإ سايقلاب

 ديا هذه نإ : لوقت نأ اننكمي الو ؛ سأرلا ىذ ىلإ سايقلاب سأر ود (] سأرلا نإ

 تيار وا ىتح « سار وذ وه ىذلا اذهوأ « طارقم ىلإ سايقلاب ديلا هذه ىه امنإ

 وهو هيأإ سايقلاب وه ام هئازإب ةرورض كنهذ ىف لْثمت ةروتسم ريغ ةفشكتم ديلا هذه
 . سأرلا وذ كلاند لثمت مك« سأرلا وذ اذه وأ « طارقس

 . ًاضيأ ةيفيكلا ةلوقم نم !متاوذ ىف تناكدق توكذ ىلا رومألا ضعب نإف ًاضيأو

 كلذدكو . ةبسنلا ءاحنأ نم وب اهريغ ىلإ سايق'اب تليق دقو « ةيفيك |منإذ ؛ ةكلملا لثم

 نم ىه رومأ انهه نوكت نأ نم عنمي ال لوألا مسرلان . ىرخأ تالوقم نم ىرحإ رومأ

 ىرخألا :رخآلا (؟) || نءاس«سءد ىف: نم [[لخدم : لخدي (0) || هءاح حمي : حامي ()

 نأ (0) || ىعهءنءم اسعد ةيحام هيهام (م) هعاع نم ةطقاسددق (4) ]|| اس + سود
 || > نم ةطقاس : اذه ود هنإف...سأرلا 21| س نم ةطئاس : ثيح )1١( || اع « ع « سس نح ةطقاس

 «د كلذلو : كلذكو || مالب ؛ اع « علب : لب(0١) || اع « ع٠ س ء د « ب نم ةطتاض : سأر )0١(

 : اذه وأ ||هربغ ل- : ىه )١( ع نم ةطتاص : ىلإ ....ىش (١؟) ||ىء«هء« نءمءاعءاس

 || « ع ديلا : سأرلا || اعوذلا : وذ || عب اس « سهيوذ :سأروذ )١16( ||ه « ن « م «داذحر

 . د نم ةطقام : نم )١9( (|اس نم ةطتاص:دق (١م4) | ع لم : لثم(11)
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 دح.ىف كزتشال الإ وةلوقملادح نذإ دحلا اذه سيلف . فاضملاوف ةلخاد هريغو رهوملا باب

 ىعم مما بسحب دح وه امنإ لب « امل ًادح نكي ملنإو تش تالوقم نم رومأ دحاو
 امسنج رهوملاا اهسنج ىتلا رومألا نوكت نإ زوجيال هنإف . اهيلعب لاقير اهتيهامل موقم. اهمعي
 . رهوحلا ريغ ًائيش

 روهشملا كرادتاو . هيف عقو نإ اللخ كرادتتو « دحلا اذه لمأ# نأ نذإ بجيف

 كرادتاذهو ؛ ةفاضم ابنأ وه امل دوجولا ىلا ىه فاضملا نم ىتلا رومألا نأ وه اذهل
 لوألا وه سي هنأ عتسو « لوألا دحلا ود هنيعب اذه نأ نظي سانلا ضعب نكل ؛« حب

 لع لدي لوألاو ًاصوصخو « هنع ىنغ لوألاب ناكل «٠ لوألا وه ناك وأو . بيرق نع
 . حوضولا كلذب ةلالد لد نإ«ىنانلا اذه اهيلع لديال ةحضاو ةلالد هيلع لدي ىذلا ىنعملا

 هسفنا دح ءزج فاضملا ذخأ هنأ وهو : رودلا نايب هيف نأ مهضعب نظو

 « لحلا مهضعب براق دقو « كشلا اذه لح ىف اودهتجا دق ناثلا اذهب نولغتشملاو
 دنع ربشأ هسنج نوكيام ءايشألا نم نإ :لوقن انكلو .ًاريس ًابادذ هنع بهذ دق هنأ الإ

 . سنحلاك هدنع ود امل وأ «هسنحلا ًاعوضوم لوألا عضولا بسحب مسالا نوكيف « روهمجلا

 سنجلا| مسا نولقتيف « هت“ ىعونلاك وه ام وأ ؛ هتحن ًايعون ىنعم نودحم_ صاوحلا نإ مث

 ءامأ ابماإ لقن ًارومأ دن كنأ ىنعأ « اريثك اذه لثم دج دقو « هبجوت ةمءالمل هياإ

 لقب ةداعلا ناي رج نم هياإ انأموأ ام سفنل دجن لب « لوألا عضولا ةلالد نشف

 لك نأ نوري اوناك دق روهملا نأ اهتلمح .نم « ةريثك ةلثمأ عونلا ىلإ سنحلاا نع مسالا

 عنتملا ريغ : ملوقا فادرملاكوأ ًافدارم نكمملا مسا اولعجو « عنتمم ريغ امإ وهف مهو ءىث

 عنتممب سيا ام لاح صاومللا لصف املو ؛ نكمم امإ و عنتمم امإ دوج وم لك نإ : اولاقف

 هنأ ىف ناكرتش اههالكو « دوجولا بجاو ريغ هضعبو ٠ بجاو هضعب اودجو دوجولا

 نود )١( || اس كرادتلا : كرادتلاو 68 ||اس نم ءىع هع ني6مءاس6عءد6ؤب

 | ىء مءاس نم ةطاس : لدي ىذلا ىلا لع (4 )4  ]| د نم ةطقاس: ني [|اس نكلو: نكلا (:) | ان
 : اري ايادذ (1؟) د نولؤةشملا : نولغتشملاو )١١( || » نط مهضع ر : ميضس _ظو 00

 || هىنعمم : ان || نم ةطقاس : هت )١4( || عاملا ء املوا )١8( 1| اع نم ةطفاس
 || مىف ساحلاريذ : ىلإ ساحلا نع )١7( |||ىع« م6 اس نم : نع )١5( اععوتلاك : ىعولاك
 || ع مسالا : مسا || م الجو : ارلعجر ||اس مهرم ؛ه(2 ع9 عمو ؛ ىأ مود هوم : مرن (14)

 ٠ م عتتمي : عنتمم, || علمأ : لمن (19)
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 سماحللا لصفلا  ةمبارلا ةلاقملا ١

 دوجولا بجاوب سيل ام رومألا ىف اودجو مث : عنتملا ريغ ىنعمب ىأ ؛ ىنعملا اذهب نكمم

 نكملا مماب هوصفت ؛ همدعو هدوجو نكميف ؛ همدع الو هدوجو عنتمي الو ؟ هعنتم الو

 مسا اولقتو ؛ىنانلاعضولا اذه ةلالد نع بجاولا اوجرخأو ؛ ىرو رض ريغ وه ثيح نم

 . عونلاك وهام ىلإ سنحلاك وه ام

 دنع لوألا عضولا ىف ًالوقم ناك فاضملا مسا نإف «فاضملا ىف لاحلا اضيأ كلذكو
 نأ رابتعا ريغ نم ةروك ذملا ةفصلا ىلع هتيهام لاقتام هنأ وهو «روك ذملا ىنعملا ىلع ةفسالفاا

 رهوجلاا نم ناك اذإ ءىثلا ناك ىتح « كلذريغ دوجو هل سيل وأ « كلذريغ ادوجو هل

 لوقم كلذك وه ثيح نم ناكف «هنبسن ةهج نم ربتعاو « ةبسن هتقحل مث ةيفيكلا نم وأ

 «سايقلاب لاقت تسيل ةصوصخم ةيهام هلو فاضاا نم ناكف «هريغ ىلإ سايقلاب ةيهاملا

 هل نكي ل نإ و هريغ ىلإ سايقلاب ةلوقم هتيهام تناكف ٍةونبلاو ةوب لاك ءىثلا ناك اذإ ناكو
 اعيمحج نيينعملا ىلع عقي فاذملا نوف ©« فاضملا نم اضيأ ناك ىرخأ ةيهامو رخآ دوحو

 نيئيش ىلع وأ نيتلوقم ىلع ىندملاب لمي ام لك سبلف .اسنج ًاعيمب امل نكي مل نإ و هدحي اًتوقو
 . هتققحنو اذهت فرع دقكنإف « نيداوقلل سنج وهف ةدحاو ةلوقم نم نيئيش وأ« نيلوقم نم

 دودحما فاضملا ىنعمو «ماعلا ىنعملا اذد وه دحلا ىف ذوخأملا فاضملا ىنمفكل ”ناكاذإو

 وه قيقحلا نكملا نإ :لاقف قيقحلا نكملا دح اذإ داحلا نأ كف ؛صاحللا ىنمملا اذه وه

 ذخأ هنأ ةهج نم « الوخدم هلوق نوكي ال « نوكي ال نأ نكميو نوكي نأ نكمي ىذلا

 ىنعمب وه ىذلا ىسنحلا ىنعملا الإ دحلا ىف ذوخأملا نكملاب دري مل هنأل « هسفن نايب ىف ءىثلا

 ىذلا وه ةرشعلا دحأ هنأ لع هدحي ىذلا قيقحلا فاضملا نإ : لاق اذإ كلذلو . عنتمم ريغ

 .سايقلاب ةيهاملال وقم هنأ وه هتيهامو هدو>و ىذلاهنأ ىنعو «فاذم هنأ هدوجوو هتيهام

 || اع نم : ىف || د ادحو : اودجو || م ىفع ؛م «ن « اس © د ىتعم : ىنعم || د اذهل : اذهب 01(
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 4 تالوقملا - قطنللا

 اذه نوكف « هر ىف موسرأا وأ هدح ىف دودحلا ذخأ نكي مل « هريغ دوجو هل سيلو

 اذإ هنإف ؛ اهماع ةعيبطب ةيرجتلا طرش قاحلإب صصخت# امنإ ىتلا تاصصخلا ةلمح نم

 «قحلي ال نأو ىنعم اهب قحلي نأل ةح اص سنملاا ةعيبط ىه ثيح نم سنملاا ةعيبط تناك
 . تصصخت ىنمملا كلذ دوجو طرش اهب قحلا اذإ تناكو « امهدحأ امل بجي سيلو
 . تصصخم ىنملا كلذ مدع طرش اهب قحلأ اذإ اهنإف

 . ماعلاو صاحلتا لب «نيةيقحلا عونلاو سنحلاا عونلاب و انهه سنحلااب ىنعأ تسلو

 ىذلا ىنمملاب انام نوكيال سأرلاف « دحلا اذه وه ةلوقملا وه ىذلا فاضملا دح ناكاذإف
 كلذكو .ىنعملااذه هقحلدقرحتادوجو لب «طقف فاذم هنأ هدوجو نوكي سيل ذإ « هلوقلل

 ضاخ دوجو اهلو« ام ةفاضإ اهمزاي اهنكل « سفنلا ىف ةررقتم ةيفيكو ةروص هناف ؛ معلا

 ميوأ ًاددع سفنلا ىف ةروص نوكي هنإف فعضلا كلذكو . سفتال ةروص ىه ثيح نم

 . ةبسل هل ضرعتو

 ةطيسإلا ضارعألا نم همسا قتشملا نوكي نأ معنم دق نإ :لوقي نأ لئاقل نكلو

 نوكي نأ بحي هنأ ىف كشال مث « ةدايز ريغ نم ضايب وذ ءىث هانعمو «ضيب الك هلوقم
 ىلع كش الو « صيصخت ريغ نم ةفاضإ وذ ءىثث هنأ هنم مهفي لوألا ىنعملان . فاضملا

 مث . ةلوقملا نم اعون وأ هلوقم نوكي نأ نكمب مل موهفملا اذه ناكاذإ هنأ لوصألا كلت
 سايقلاب هتيدام لوقم ءىث هنأل « ةفاضإ وذ ءىث اضيأ وهف هلوقم هنولعجي ىذلا فاضملا

 سيل ىذلا فاضملا ةلوقملا وه ىذلا فاذاا اذه كراش دقف كلذكن اك اذإ و ؛ هريغ ىلإ

 . قرف امهنيب نوكي الف «ةلوقملا ود

 بلسد نأ نكمي الو « ةلوقملا ود ىذلا فاضملا هنع كفني ال سمأ وهف ةيئيذلا امأو
 ؛ اًنأضم ةلوقمب سيل ام هب سيل ىذلا « صامللا دوجولا نإ : لوقت نأ كنكمي الف « هنع

 || ع نم ةطقاس : سنملا ... ثيح نم (9) 1| ع ةماع : اهماع || د صيصختب ىذحم : صصخت (؟)
 عونا : عولاو سنحلا (5) ||و كلذك هل ؛ س هتان : امنإف (ه ) || ١ سيل : سيلاو ( *)

 : سفلاىف ةروم || نس ةلاىف ؟ ىء مءاععء اس« س« دسفنلا : سفنلل )٠١( || اس اذإ و : اذاف ؛ || س سنملاو
 لأي نأ لئال : لودي نأ لئاقل (١؟) || ىءه ىف م(« اع«عءح«ام ع د نم ةمتاس

 : ةلوقم نوكي )١١( ||ىءه6«ن «مءاعوعءاسء دىنمملا : ىنملا (14) ٠»|| اعءلوقد
 : الو (1و) || م فاغلل : فافملا غ5( ||ىوهن «معءام © د 6 ع هلوقم هل نوكي

 . اع هدو+و : دودولا || ىءه ع« عالر : الت 6 || ىع امالن
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 سماحلل١ لصفلا  .ةميارلا ةلاقملا ا

 ؛ًافاضم.هنوك ريغ طصاخ اًدوجو هل لمجمج ال ام اضيأ.هنع كفشءال ىشلا نإف ؛ ءىث هنأ وه

 دوجولا ءاحنأ هلم نم .اذوجوو «ةيئكيشلا نم صخأ ادوجو هب .ىنمن امنإ صاخلاا دوجنولا لب

 هنإ كلذ باوج. ىف لوقتف . .تالوقملا عي كنزتشملا سمألا.نود ءايشألا .صخت نول
 ىذلادوجولا اهصيصخت ىتلا.ةيئيشلا.ىه قيقحلا فاضملا لع ةلودحما ةيئيشلا نإف «ءاوس الو

 دوجو ابصيضخم نإفرخ الا ىنمملا ىلع ةلومحملا ةيثيشلا امأو.فاضم وه ثيح نم فاضل

 . رخآ امش وأ اًقيك وأ ارهوج هب راص هتيئيش تصصخ اذإ ةفاضإلا اذ ءىثلا نإف ءرخآ
 ريغ ةقيقح ءىثلا كلذإ.ىضتقت ةفاضإلا ىذ ةيئيشف « ةفاضإلا ىهف ةناضإلا ةيايش امأو

 . ةفاضإلا ةيئيش كلذك الو ؛ فاضم اهب وه ىتلا

 دوجولا الإ دوجو هلل سيل ىذلا ءىذلا وه ةلوقملا نم ىذلا فاضملا نإ : انلق اذإو

 ماعلل ادم دوجولا نم اوحي لب ؛ ماعلا دوجولا هب ىنعن انسلف ٠ فاضم هب وه ىذلا
 ضيسألاو .ةفاضإ هنأ ىف اصيصخم صصخت دق « طقف ةفاضإ هنوكب صيدختلا وه سبل

 ءىث لب « طقف ضايب وذ ءىث.هنأب هتيايش صيصخت نأ ةيئيشلا نع هدصخم سيل.اضيأ

 ًارهوج هسفن ىف نوكير نأ هقحلي نأ الإ لعفلاب هتيئيش متن ال ضايبلا ىلإ ةيصاخ ةبسن هل
 صصخ هنأو« سايقلاب ةيهاملا لوقم هنأب موقتي ءىش امهدحأنأ قرفلا نوكيف « اينامسج
 صاخ دوجوب موقت هتيئيش نأرآلاو . ةلوقملا وهو هريغب صصخت. الو ١ كلذ ليبق نم

 . ةلوقب سيل ىذلا وه اذهو+ ةفاضإلا ليبق نم سيلو « ةفاضإلا اهقحلت ةيصاخ ةقيقحو
 الإ اهارجم اب راج الو « ًهلوقم رخآلا نكي ملو « ٌةلوقم.امهدحأ ناك ام قرفلا اذه لجألو

 هنأ الإ هل دوجو ال فاضملا ناك اذإف كشلا اذه لحتا دقف . ةفاضإ هل ءىث هنأ درت

 ىتح ٠ هببسب الصح رخآلا ناك ًاليصحت هيفرط دحأ لص اذإ نوكي نأ مزايف « فاضم

 بصصخت :امصيصخت || عىنملا :فاطملا ||نءدال: الم (4) (||اسوهر:وه )١(
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 ل تاالوقلل  قطتنملا

 اذإ و « ليصحت ريغ نم فن. هئازإب كل لاك ليصحت ريغ نم ًاقلظم ءفعض : تلق اذإ

 . نانثاوه فصن هئازإب كل ىلا « ةعب نأ وه. فعض.: تلق

 كلذ نايب لبق مدقت نأ تح و.:ىاعم هتف مهفن ظفل “ف اضملا ليصحت ” : اناوقو

 ءايش'الل اقحال اسمأ نوكي نأ هدوجو لب ءدرفم دوجو هل سيل فاضملا نإ :لوقتف ةمدقم

 امهدحأ : نيهجو ىلع مهفي قولا اذ صيصختلاو . قوحلا اذه صيصخت همصختو
 بكص وه لب. هلوقا١ سبل «ةلوقمو هلوقم نم كلذف « عم ةفاضإلاو قودحلملا ذخؤي نأ

 صاحلاا قوحلا كلذ نم وحنلا ام ًانورقم ةفاضإلا ذخؤت نأ رخآلاو ؛ ةلوقمو ةلوقم نم

 : هليصحتو ةفاضإلا عيونت ود اذهو , قودللل دحاو ضرامك ًاعيمحج ناذخؤي و ٠ لقعلا

 فيكلاف «قفاوملا فيكلا ريغ ةيفيكلا ىف ةقفاوملاو «ةيفيكلا ىف ام ةقفاوم ًالثم ةبماشملا نإف
 . ةفاضإ وذ ءىث وه لب « ٌةفاضإ وه سبل قفاوملا

 ةقفاوم ىه ىلاةاواسملا لام .؛فاذضملا نم عون ىهف ةيفيكلاىلإ ةب وسنم ةقفاوملا امأو

 نكمي امنإ فاضملا ىف ليصحتلا ناك اذإف . عونلا ىف ةقفاوم ىح ىلا ةلئاملاو « ةيكلا ىف

 ممأ نم دب ال ذإ ٠ معأ ىنمب ةذوخام ةفاضإ نوكتف ىلدحم ريغ ًالوأ فاضملا نوكي ثيح
 . ىنءملا كلذ ليدحت ةلاغ ال للصم (اماف لصحت اذإ مث ٠ ةفاضإلا هيأإ وأ هل ضرفت

 هليصحم سيلف لمحت دق فاضملا ناك اذإ و .اهاحب ةفاضإلا تناكل ةلاحب ىنعملا ناك ولو

 افمض ًالوأ انذخأ اذإ انأ كلذ لاثمو ؛ الوأ ناك ا وهو « الوأ ناك ىذلا سمألا ءازإب
 ىذلا ددعلا لصح اذإف ٠ قالطإلا لع ىددعلا فدنلا ءازإب وهف « قالطإلا ىلع ايددع
 قالطإ نإف « هلاح ىلع رخآلا بناحلا تبني الف الصح ةيفعضلا تراص ىّتح فعضلا وه

 ليصحت ريع نم اقلطم ل : فمص ( ؟) ]| ماذإف:اذإو || نءاعءع أ سصافمض :فصن )١(
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 سماحلتا لصفلا  ةعبارلا ةلاقملا 0

 ؛ ةيفعضلا ىغأ بناحلا اذه قالطإ ءازإب نوك. ام ناك ةيفصنلا ىنعأ « بناحلا كلذ

 ىذلا ءىثلا لصح اذإ هنإف ؛ لصحتدقرخآلا نأ كلذ نم نيبف لصحت دق ْذإف . لّصحم ريغ

 .ءىش لك نوك» نأ زوجي سيل ذإ « هفعض اذه ىذلا ءىثلا ةلاحم ال لصحن فعضلا وه

 فرع ليصحتلاب فرع نؤاضملا ىأف « لصحم فعض وه ثيح نم ءىث لكل افعض
 ثيح نم لب ةفاضإلا اهب لصحت ثيح نم هيلع أرطي مل ليصحتلا ناك نإف « هبرخآلا
 نأل كلذو ؛ لص#. ال لباقملا فاضملا نإف « الاعب ةفاضإلا تكرتو عوضوملا لصد

 اهعوضوم الإ لص ال ةفاضإلا تناك اذإ سياو .اهعوضوم لب لص ملةفاضإلا ةعيبط

 ةيسأرلات ناك اذإ هنأ اذه لائمو؛ةفاضإلا تلصحن اهعوضوم لصحت امك نوكي نأ بحي

 وه. تع قم وسلا اذهل دهن ماا ىذولإ سافانا: عبار ويكمل ةضواع هات

 ؛ هتفاضإ صيصختلا لخدي ملو هرهوج صيصختلا لخد دق سأرلا اذه ناكو ؛ رهوج
 نم فرعي نأ « الصح رهوملا اذه وه ثيح نم سأرلا اذه فرع اذإ نوكي نأ مزلي مل

 ثيح نم لب لقعلا ثيح نم لصحت ملو « اهلاحب تكرت ةيسأرلا نأل « سأر هنأ كلذ

 ؛ لوألا هل لصحت, ملذإ ؛ ىناثلا ليصحم ىلإ ليبس لقعلل نوكي نأ مزلي ملف ؛ سملا
 . سحلا دنع رضاح لوأ ببسي سملا دنع رضاح ريغ ناث كاردإ ىلإ هل ليبس ال سحلاو

 « هضراوعب هل صصخم نأ بجو « رهوحلاا اذه صيصخ  لقعال لصحي ىت> دهتجاولن

 هيف ام كح اذهف سأرلا وذ لقملل لمحت ذئنيحف « دي ز ندب نم هنوك هضراوع نمو

 . ةفاضإو عوضوم

  رخآلا ليصحت, الإ نيؤرطلا دحأ لصحت الف« ةفاضإلا سفن فاضملا ناك اذإ امأف

 باب نم ءىث لك نأ اذه نم لصحيف « فاضملا ريغ نؤرطلا دحأل دوجو ال هنأل

 ؛ هل ةقحال ةفاضإلا نإف هلباقم صحت. نأ مزلي ال ليصحتلا نم اون لصحت اذإ فاضملا

 اذإم؟ن « اسذإو : ذإف|| ىء م ء اس« دةلصح © لصحت )١( || اعنوك + : ىنعأ )١(
 :نإف(0) ||منيفاضخلا : نيفاضملا (4) ||ى ع م لصحمب :لصحت (6) ||م نم ةطقاس : دق ||/
 : ةناضإ )هَ ||ه ©« ن « اع ء اس « د لصحت : لصحت )م( || د كرو :"”تكرتو )53( || دولف

 د ةنازإ : هتفاضإ 001( || م ناكف : ناكو || هم« ع ام ل : هسايق || م « د نم ةطقاس

 ه نم ةطقاص : هل || حي لبيق : ليص )١4( || اس اذإ : ذإ || س نم ةطتام : ليص )١6(

 || ناعوت : اوحن 6 اع ىهام 4 ه 6 عىنعم : ءىث || ن « ددوحولا لل : ريغ 1(

 .٠ س لصحتا : لمحمي



 للو تالوقملا - قطنملا

 «صاخدوجو هلو ةفاضإ هقحلت ام لك نوكي نأ اذه نم مزل, سيلو . صاخ دوجو هلو

 . ًايلقع ليصحتا ناك اذإ لصحت, دق لب ؛ هلباقم لصعت. لضحتي. ال هنإن

 ليصحن نف . اهعوضو. ليصحن عم لقعلا ف لصحتت (بنإن اهمهن ةفاضإلا امأو

 « ابمخش وأ اهفيضي لب اهعوني الام هنمو « اهعوني أم اهعوضوم ليصحت ةفاضإلا

 كلذ نكي مل ول ابيرغ اضراع هب قحلاو اهدح ظفح نإو « اهعونرخخآ اهدح لمج نإف
 لجرلا ةوبأك ؛ هيض امبر لب هعوني مل « ةفاضإلا نم ةءيبطلا كلت ظفحي نأ دعبي مل
 نإز ؛ ةيهاملا نع ةجراخ نكلو لاوحأ ىف نافلتحي امهنإف « رياحلا لجرلا ةوبأو « لداعلا

 . ةوبألا وه ىذلا ىنعملا كلذب لل: مل « لداع ريغ هتمهوت ول لداعلا لجرلا

 « ًادوجو ةاواسملا دمت نكت ل : ةيفيك اهيف ةيكلا لدبي تمهوت نإ كنإف ةاواسملا امأف

 . ةدوجوم اهنيعب ةفاضإلا قبن لو

 ؛ ني راحلا نم دحاو لكل ىذلا راوح اك لب «كلذ ةوبأو اذه ةوبأكف ةيصخشلا امأو

 ةدحاو ةقالع ابنأ : .ءذه لاثمأ ىف ةفاضإلا لاح نم هنولوقي ام نأ لمت نأ بجيف

 ةفاضإب فوصوم امهنم دحاو لك لب « هل ىنمم الو لوق وه « اعيمج امل ةدوجوم ددعلاب

 راوكب ًادحاو امهعون ناك امبر لب « هيلإ رخآلا ةفاضإ ددعلاب ىه تسيل رخآلا ىلإ
 كلذكو ب ةونبلاو ةوبألاك عونلاب نيفلاختم اناك امبرو ؛ اذهل كلذ راوجو « كلذل اذه

 ةبسن « كلذل ةسامم هيفف رحخآلا كاذإ سامم هنأب فصوي نيئيشلا نم دحاو لك نإف :ةساملا

 هلجألو هيلإ سايقلاب اهنأو « هل اهنأ رخآلا ىلإو « هيف اهنأ ىه هفن هيلإ ةساملا كلت

 ؛امليصحلالإ : لصحمل )١( | اس مز سيلو + : صاخ || د نم ةطقاس : نم )١(

 || اعليصحم ل :ظفح (ه) (||اع نم ةطتاع : ليصخ+ب (4) ||| ن ليصحي ؛م نم ةطفاس

 ةدوجبوم :ادوجو || م دحل : دجت (4) ||اع تموت : هتهوت (ه) ||اعهي لل : نكي ( ه)

 || دات : انم||اعءاسال :الم (10) || ءامتأو : نأ )1١( || + ن « ددوجم ؛ ع
 : امنأو || ام هنأ : نأ( || م كلذل ؛ ن ء د كلتك : كاذل )١5( || اس نيفلاخم : نيفلاختم (16)

 . ا«ألوو ى «مىن6موىاص«دهأو



 سماحلا لصفلا 5 ةميارلا هلاقملا ١

 رخآلا ىتلا ةساملا كل: ةبسنف « لو الل هيف ةسامب لوأالل صام ًاضيأرخآلاو . كلذك

 سامي ال هنأو هيف اهمنأبال هل امنأب ةبسن لوألا ىلإو « هيف (بنأب ةبسنرخآلا ىلإ سامم اهب وه

 , رخخآلا كلذل هسفن هيف نوكت ةسامب لب « رخآلا كلذ ىف نوكت ةسامب رخآلا امهدحأ

 رومألا ىف تايصخشلا قافتا ناقفس ةقالعلا ثيح نم .لب ةساملا ثيح :نم امهنكل

 . فاضملا يمأ ناب ىف ًايفاك نكيلف اذهو . ةماعلا

 نم ةطقاس :وه (؟) ]| اعرخ الل :رخآلا م لوألا : لو'الإ || اعرخآلا كلذكو :رخآلاو كلذك )١(

 امهنإف هل هنأ لب : هنأو هف اهنأ ال || اعرخآلا : لوألا || ى 6 ه« ن « مى اسءد

 || هاذه نكيت : نكيظاذهو (ه) | اس ءس كلذك : كلذل ( )

 ٠ ةياهن الب دما لقعلا بهاولو قطنملا ىف ىلوألا هلا نم ىناثلا نفلا نم ةعبارلا ةلاقملا تم ل : فاغملا

 ؛ م باككلا اذه نم لوألارّمدلا رث آ ههر

 ٠ ى نيمحأ هلآو دم هين لم هتالصو نيملاملا بر هف دححلاو ءافشلا نم لوألا ءزحللا نم لوألا ءزهلا مت



 ةسماكلا ملاقما

 ىناشلا نفلا نم

 ءافشلا باك نم ىلوألا ةلمخبا نم
 ك0





 1 تالوقملا - ىطنملا

 ةسماحللا ةلاقملا

 ةيفيكلا ىف قطنملا ىف ىلوألا ةلملا نم ىناثلا نفلا نم

 [ لوألا لصقل
 )١( لصف

 لوألا اهماسقأو ةيفيكلا فيررعت ىف

 : لاقي نأ امههدحأ : فيررعتلا نم نيوحت فرعت نأب ةداعلا ترحب دقف ةيفيكلا امأو

 هب ام ةيفيكلا نإ : لاقي نأ رح آلاو « ىه فيك اهنإ صاخشألا ىلع لاقي هب ام ةيفيكلا نإ
 . ةييبش ريغو ةبيبش اهنإ ءايشالل لاقي

 اذإ امأ : لوقنف « ًاروصتم ىنعم انئاديفي له امهنأ نيفي رعتلا نيذه لاح ىف رظنتلف

 . هي هنع لاؤسلاب سانلا ةداع ىرجن امو فراعتملا لع ةلاحإلا ليبس لع فيرعتلا اذه ناك
 ؛ ةدحاو ةلوقم ىف لصحم ريغ ىماف « فيكب لئس اذإ هب باوحلاو « فيك ةظفلب

 ؛ دعاق وأ مئاق هنأب باجي نأ نوعقوتيو ؟ ديز فيك : نولأسي دق روهملا نأل كلذو

 ؟هللا دبع تيأر فيك : لاقيف ًاضيأ لأس و . عضولا ةلوقم ىف عقاولا نع باوملاا نوكيف
 « رفصي وأ ر# هتيأر وأ ؛ ايداغ وأ ًايشام هتيأر : لاقيف باجي نأ فراعتلا ف نسحيف

 ناكم ىف هتيأر : اواوقي نأ ًاضيأ مجعلاو برعلا دالب ىف نوشاحت الو « كلذ ريغ وأ

 تايفيك مهدنع لاوحألا هذه نوكت ىتح ءاذه لانمأو © رس قوف وأ بط

 || هلوصف ةتس ىهو لع ؛؟ ىو نعي م6 د نم ةطتاص : قطنملا ىف لوألا ةلملا نم (؟)

 :اهماقأ (ه) || [ ةلاقملا هذل تسلا لوصفلا نب واب ناي ه ىف انه ءاجو ] ه نم ةطقاس : ةيفيكلا ىف
 || عففيكلا : ةيفيكلا || ىىعامأ :امأو (1) || ن ءم«دلرألا : لوألا || دماقأ
 : اناديه (9) || ع ريغ اهنأو « س ريغوأ : ريغو (2) || اع اهبام ةيفيكلا : هيام ةيفيكلا (0)

 || ما6 باىرح : ىرجن || م فراعتا : فراعملا 6038 || س ارودقم : ارودتم || ى ناديفب

 : باجي نأ || عنوفرعتي : نوقوتي )١5( || اعء امص فيك « م« عنم ةطتاس : فيكب )١١(

 || هءاعنرلأابو : لأبو || م عفاولا نم : مقاولا نع 6 || اعهنأ : هنأ || اع باجي نأ

 . عال: الو )٠0( || نوم ءاع6درفصو :رفهمأ )١4(



 لّوألاليعفلا  ةساملاا ةلاقملا ١م

 ةلخادلا ةيفيكلا ليخم ىلإ نهذلا فرمصني ءىْر ىلع .كلذ نم انفقي سيل فراعتلاف

 «طقف ساي روذيطاق ىف ًالاح ىمب ىذلل ال . “ لاح ” نولوقي مهنأ ام لب ؛ ةلوقملا ىف
 « اهريغل “ ةيفيك” اولونقي نأ نوشاحجت !الف .. تايكك تناك نإو ؟؛ تافدلا عيمل لب

 مضولاف .٠ ةلوقملا هذه ىف لخاد ود هجولا اذه ىلع ٌةيفيك هنومسي ام ميمح ناك نإز
 . ةلوقملا هذه ىف ًاضيأ لخاد

 ؛ عضولا امأ : لوةيف نيشخربملا ءالؤه نم دحاو ىالك لقسي نأ ىدنع دعبيال م

 لاح وه ثيح نمو ؟ ةيفيك وهف.« فيك ل اؤس نع ًاباوجي نوكي نأ حلصب ثيح نم وهف
 اذه نإ : هل لوقن نأب هقياضن مل ٠ كلذ لاق نإف . مضو وهف ٠ اذكءازأ ىذ رهوحل

 ةيفيكلا سم اعون عضولا ل مجي:نأ هيلع بجون انكلو ؛ هركذ فلسام هدخاؤن ملو « نكمبال
 فيك : لاؤس نع ًاباوج نوكي: نأ حاصي ال ثيحب هلعجتال عضو (ب..وه ىتلا ةهجلا نإف
 ؟نيتلوقم ىف ءىثلا:امب- ريصب :نينيابتم ني رابتعاك اذه نوكي الف ؛ كلذل هدمت لب ؟ ءىنلا

 صخألاف ءدلوقم معألا ناك اذإو . هنم عأ ؤهو ء رخآلا ىلع لاقي امهدحأ نيرايتعاك لب

 « ماعلا فراعتلا ىلإ اذه.ىف تفتلي مل نإف ,. هسأرب ةلوقم صخألا نوكي الف ؛ اهف لخدب

 هدارأ ام ىلع رظفللا اذهب لادلا نوكي نأ ىرحلابف «ىصاخ حالطصإ هيلع عقو ىنعب ديرأ لب
 اذه نم مهنأ نأ تقولا اذه ىلإ ىتكمي ملف . ىناثلا عضولاب هب ديزي ام انفرع دق نوكي

 ليوأتلا نوكي وأ ؟ كلذ.مهف دق ىريغ نوكي نأ دعبي الو ؛ ةلوقملا هذه ةقيقح مسرلا

 . دعب هلوقنس ام

 لمعتسيو « ايماع ًالمتسا لمعتسي هيبشلا َنإف.:؛ هيبشلا ريغو هيبشلا ىف لاحلا كلذكو

 . اًصاخ ًالامتسا

 )١( الاح || عاالاح.: لاح (١؟) | ن انيفعي : !فقب || ى فراعلا»و : فراعتاف :

 نيئيحملا# ن «دنيسخربملا : نيثشرملا( 1) (|[|اس لخاد رهو : لخادوه ( 4 ) | ى نم ةطقاس
 طالتخا ىأ شاخرب و شاب رع ىف اودقو : موق نم رسكلاب شاخرب ةدام نم اهلل ] ه نيفرخزملا ؟ م نيثيح نملا ؛ اس

 «م © د نم ةطقاس : كلذ (|د هو ؛ م هوحلا : وحل (م) || [(جاتلا) بخور
 د نكي نوكيال: نكيال(و) || ن || )٠١( هلمجت || ن هب : ا || م« اع. عباس ىه :ره :
 م هللمجت || )١١( اعاجب : امج || ى« عالو : الن || م كلذلو ؛ ع كلك : كلذل || )؟١(.فها:

 م ايتتلي:تفتلب || ىاسسأر, : همأرب || اع هن || )١14( ءىرحلاف : ىرخاف || )٠0( عشولاب :
 هرملو : رف || ن مضولا )١8( املمصتسيدق : لمعتي .



 |[ "4 تالوقملا يح قطنملا

 . نولوقي دق لب ؟ ةلوقملا هذه-ىف.دارب ىنذلا ىنعملاب ضتخم الف ىاماالامتسسالا ام

 لب ؛ نانلبلا نهد قارتحاب هينش طفنلا قارتحا نإ رن ؟ -نالف دوءقب هيبش نالف دوعق-نإ

 رم|ىفل مع. ًاضيأ فراعتلا دجأ الفب ورمع لوطب هيبش دز لوط نأب لوقلا نع نوعنتمبال

 . فيكي لاؤسلا سما: هلسميام الإ هيبشلا

 : اولاق اذإ ممنأ هل لنف ؛ ققح اهضعب ىفو راعتسم اهضعب ىف هنإ : لئاق لاق نإف

 اوبهذي ل ءدومقب هيبش دوءق : اوااق اذإ مهنكل ٠ نووييعت مهنأ اورد ء لوطلا ىف هيبش

 مهو كلذ اولاق لب ؛.قارتحاب هيب ش.قارتحا : اولاق اذإ كلذكو ؟' ايش نوريعتس مهنأ ىلإ
 ًاراعتسم ظنفللا اذه نوكي امنإ لب ؛ كلذ كل سيل : لاقي نأ نكمي سياو « نوقق#

 :هسفن ىف كلذ نم ةئيش قدتسيال ظفللا نإ مهتدارإ بسحب ءىش ىف ايةيقحو « ءىش ىف

 . كلذ لئاقلا لوةب نأ وه راعتسملا ف فراعتلاو . فراعلا بس هل كلذ نوكي امنإ لب

 ؛ كلذك ل ئاقلا دنع وكي ال ث يح امأف . ليامتو ةلك ثمل هل ريمتسا هريغ ظفل هنأ لئاقلا دنعو

 نوكي.الف « ةرارحب ةهموش ةرارح نإ :هلوقك « قارتحاب هيبش ًاقارتحا نإ : هلوق نوكي لب

 نإف اذه.عمو : ةيقيقح ةلالد ظفللا اذهب هيلع لديام ةؤرعم ىلإ ليه فراعتلا اذه نم انل
 عضوملا ىئ هب دودقملا ىنعملا لع صني نأ هيلعف « ةراعتساو اك ارتشا ام ةاففل ىف ىعّدي نم

 دودقملا ءانعم عماسلا ريمي نأ نع اديعب ظفلتلا رهاظ ناكاذإ ًاصوصخو « هلمعتسي ىذلا

 . رصبلا نيعو ٠ سمشلا نيءو « ءاملا نيع :. لاق ول هزيم

 )١( س نومم : نوعنب ( ؟ ) || ددومَذ : نالف دوعم ( ؟ ) || ى نولوقي : نولوةيدق ||

  11اديك هذي تكلا اصيل . ]| ممتع د٠ هيفي ]| مهلا دقق
 نوةقحم(م) |[ ءبلوبه رف :؛||هوارو ؛د اوردر ؟ ب ورد :اورد(١) || ءاعاراظ : لست )ه( :

 قمااخ (4 ]1| اش اةةيقع + يقيم || "تنم ةظاش »يذق ايتسو (5) || اه وح :
 اع نم ةطقاس || )٠١( هاسودو : ود || م نم ةطفام : فراعتاو || عا« سرنم ةطقتام : هل

 ةولرح : ةبيدش ةرارح نإ .(١١؟) || نهاد اون ع || ع ريعتسا : هل ريعتسا 001( || ما اع«ءع

 م ةيبشو ةراع نأ ؛ ى ةينش || )١١( اس اذه هج :.ىف || يااذه : اذس ||
 )١٠( س ديم : اديه || ه طلختا ؛ م طِلغتا ؛ ن مفللا : ءفللا || )١١( اطمامم :2 هاعم .||

 م ضرملا . : .رصلا 015( || ه هب + : دوصقملا .



 لوألا لصفلا - ةسماملا تلاقملا اا

 ىراصقو « انهه هلامتاب بطاخت نيح هيبثشلا ىنعم انيطعأ دق نوكت نأ بحجيو
 : اولوقي نأ وه هيلع نوّصني ام ةيانو « ىماحللا حالطصالاب ههّثلا ظفل نم انومُهف ام

 . ةيفيكلا ىف قفاوملا هب ىنمن انإ

 دنع فراعتملا ال لقنلا لوقلاب هيبش « هل لاقي ام وه فيكلا نإ : انلوق ناك نإو

 نأ ىف كلش الف « فيكلا ىف قناوملا هانعم ىذلا وه ىلقنلا كلذ ريسفت ناكو ؛ روهملا
 ةيقلا ن4 لاق زم ة ركل هفكلا و ىئارلا نتي كرع] كرك نا بقيد تيكا
 هيبدلاب فدكلا فرعي نأ ديري وهو « فلاب هيبدلا فرع دقو « فيكلا ىف قفاوملاوه

 نوكي نأ كلذو ؛ ةدحار ةليح انهه نكمي امنإ . ائيش نايبلا اذه نم ملعتملا ديفتسي الف

 «تالوقملا هذه الصف اذإ مث . ةفلتخم ىناعم تادوجوملا نم انل عمجت هبشلا لباقو فيكلا

 باجيام فلا ةلوةم ىف رصحتملا انل قب « اهانينثتساو « فيك ًافلاخم هانلعجام انفرعو

 « كلت سيل امن ةهباثملا هب لاقت امو ىرخألا كلت #نرم سيل امم فيك لاؤس نع هب

 لمجم نأ وهو « راظنلا نم رحخآ هجو انهه نوكي نأو « رومأ نود ًارومأ نهذلا ليختف

 ناكاذإف ؛ هلاحو هسفن ىلع رصتقيام هسفن ىف وه فيك هنأ ءىثلا نع ثحبلا ةقيقح

 ؛ وه فيك هنإ لاقي ىتح هلاح ريغو هسفن ريغ هيف حن سهأ رابتعا ىلإ جوحي امم فصولا
 فيك لاق ذإ هسفن ىف يمأ نع ربخي نأ مار امنإ لئاسلا نإف ؛ بجاولا نع لدع دق هنأكف

 . هسفن ىف هريغل هل نوكي سمأ نود هسا: ىفوه

 امإ « فيك هل لاقت نأ حلص ا تالوقملا نم كلذ ريغو عضولا نوكي نأ هبشيف
 ؛ ءىثلا فيك نع هب باجي نأل حلصي راص كلذلف مسوتلاب امإو « ىناالا عضولاو لقنلاب

 )١1( نوصني|| عم ةطقام : ظفل ||م نما, وهف : نم ةومهف (؟) || اس ىتح : نيح :
 ملوتلا : لولا, | د ةيفيكلا : فيكلا || هءاعنإف:نإو (4) 1| عروصتي ||

 ||مدق :دقو )١( | د نأل :نإ لاق ||مقئاوملا ببس نم :ققاوملا نم (5) [||س زقملا : ىلقلا

 : اهاينتساو )1١( || مناس : اس || دعم :عمش || ى « اسهيشلا : هثلا ()
 :رخآ... ليختف )١1( || ه « اعلي ىتح : ليختيف )١١( م اهابتساو ؛ ه « اع ءانءذثتساو

 || ه رصتقي اع : رصتقي اه (١؟) || ه6« ن«اعنأوأ : نأو 1| م نم ةطتاس

 || ى هل : هلإ || ه نيح : ىتح || س نم ةطقاس : ريغو || م © اع نم ةطتام : رخآ )«١(

 || ى ا« ب همتو هريثل : همت ىف هريغل || د هريغب : هريذل || ىأ سدنوكي : هلنوكي )١11(.

 . اطتراص :رام )١4( || ى« ع حلصي : حلم )١0(



 مالا تالوقملا - قطنملا

 ءىنلل روصتي ىنمم سيل عضولا نآف . لصألك روهمبلا دنع رّرقتو عسوتلا اذه رقسا من
 فلام عضولان . عضو هل روصَتي مث « ةجراخ تاهجو هريغ ىه ءازحأ هل رؤصتس ملام

 ًاروصقم فيكي ثحبلا نوكي نأ ”ىرحلاب ىذلا هسفنب هسفن ىف ءىثلل نوكي ىذلا ىنعلا

 عون ىلإ فراعتلا اضيأ انيدعت دق نوكت انإف « هلوقن نأ اننكمي دق ناك نإو « اذهف . هيلع

 . لالدتسالاو رظنلا نم

 نإو ؛ ءىثلا فيك باوج ىف حلاص ريغهنأ ىلع لدينأ هش فراعتلا نإف كلا امأو
 . زا وح امن بيجأ

 مسا نإف ؛ ةيفيكلا نم ربشأ فيكو . فيكب لاؤسلا ىنعم ررقت دقن كازك ناك اذإف
 ليبق نم اذهو . هل قةشملا نم فرعأو لدأ هنم قتثملاو ؛ فيكلا مسا نم شا ةيفيكلا

 ىذ مسا هيف قتشي ام ليبق نم سيل « لاحلا ىذ ءىتلا مسا نم لاملا مسا هيف قش ام

 هسفن فيكلا نإف اضيأو . برضلا نم براضلا مسا قاقتشاك « لاحلا مسا نم لاحلا

 ناك ذإ ؛ ةيفيكلا نم رهشأ ©« ءىث وه ثيح نم لب ٠ باوحللاو لاؤسا ثيح نمال
 فيكتملا ءىثلا عم الوان لب « ةدرفم ةيفيكلا ريع ال سحلاو ؛ سهلا هياإ ليسلا

 .ليخت.ام لصحي دعب نم مث ؛ لصفم ريغ ًادحاو الوانت هببسب اهقحاي ىذلا رادقملا عمو اهب
 نكيلف . هريغ سمأ رابتعا ىلإ ةجاح ريغ نم هسفن ىف هيبش هنأ ىلعو « هيبشلا ربتعان اذ ىلعو

 ١ . فيرعتلا اذه سأ ىف هلوقن ام ردق اذه

 هريدقت بجوتال © اهب فوصوملا ىف ةراق ةئيه لك ىه ةيفيكلا نأ نآلا ررقناو
 كلت ريغ ىلإ نوكت ةبسن ىلإ تافتلا ىلإ ايف جوحي نأ ريغ نم ادر ّوصت حلصي و« هيضنقت الوأ
 . هنعرومأ بولسب فرعي مث ءىش تبث نأب قلعتم نايبلا نم برض ًاضيأ اذهو . ةئيملا

 ةنفاص : ىه (7) || اعرهتشا ؛ م« اعردقت : ررقتت )١( ||ه(« درمساو:رمسامث (د)

 || م نوكي ؛ نءد نم ةطقام : فيي (8) || ىا«ه ع6 ع هع : ةجراخ || ن نم
 :ىتشا (1) || هنإهنإر:نإم )١( ||سعاوتأ: عون ||هءاعء حدف ل :ايدس (؛4)
 مه« اع ك6 ع « جي ىنعأ ل ؛ اع ىلاللاىذ :لاحلا )٠١( (||م لبق : ليف (9) ||اعتقتشا

 || ىلصح : لصحمب || د نع ةطقاس : د )١4( || ص نم : مع )١١( ||ه ءاعاذإ : ذإ )١١(

 . ![ع فوموملا : فوصوملا ىف || مي هضيقت : هيضتقت (18) || هل - ؟ اع نم ةطقام : ليمي ام
 . 0ص نم ةطقام : فرع || مهاسني : تبي (19) || هرهو : اذهو || ام ترافتا : تافللا

© 



١ 

 لوألا لصفلا -.ةسماحا ةلاقملا اا

 اوتأ دق مهنأ اونظو « رهوملاا ىف ًامسر ثدحت ىلا ىه ةيفيكلا نإ : موق لاق دقو

 ققع.ال اي زا الامتسا نوكي نأ هين انهه مسرلا ةظفل لامتسا نأ مهيلع بهذو ؟ ناي
 جراخ نم هبنرتقن ملالدل لب ءظفللا اذه لامتساىف فراعتلا بسحب .سيلف ققح ناز قف

 تانايب ملا كلذكو ؛ ةيفيكلا ةظفل نم. نايبلا نع دعب دشأ ىلعلاغم ليم ظفللا اذهو
 : هذه هاهم

 ؛ اهل ًاءاونأ تلمج ىتلا ةعبرألا رومألا ىلإ مسقني فيك ةيفيكلا نإ :-نآلا لقنلن

 ةلاخإلاو هيبشنلا وحن ىلع لاعفأ اهنع ردصي ثيحبنوكت نأ امإولحت ال ةيفيكلا نإ : لوقنف
 « ًاراح هريغ لمي راملاك وهف ةلاخإلاو هيبثنلا ليبس ىلع هلمف لمفي ىذلاو . نوكت الوإ
 . القث سيلو « كي رحتلا مسملا ىف هلعف نإن لقثلاك ال« هلام وهو نيعلا ىف هحبش اي داوسلاو
 نوكي ال ىذلاو ؛ نوكي الوأ مك وه تيح“ نم كلاب ًاقلعتم نوكي نأ امإ نوكيال ىذلاو

 « نوكي ال وأ طقف ةيعيبط ماسجأ ىه ثيح نم ماسج الل نوكي نأ امإف ؛ ؟كلاب اقلعتم
 اهنابام مثلت ىلان « سوفتلل نوكي وأ ©« سفنلا تاوذ ىه ثيح نم ال نوكي لب

 ىيف كلاب قلعتت ىلاو ؛ تالاعفناو ةيلاعفنا تايفيك ىّمست ىتلا ىه « تالامفناو لامفأ

 ةيلعفلا ىوقلا ىهف ةيعيبط ماسجأ ىه ثييح 01م ماسج الل ىلاو ؛ اهريذغو لاكشألاب

 . تالا-و تاكلم ىمست ىلا ىهف سفنألا تاوذب صتخت ىتلاو ؛ ةيلامفنالاو

 نوكتال ىتلاو ؛ نوكت ال وأ سفنلا دوجوب ةقلعتم نوكت نأ امإ ةيفيكلا نإ : لوقت وأ

 « دادعتسا ابنأ اهتيوه نوكت نأ امإ قلعتت ال ىتااو ؛ قلعتت ال وأ ةيكلاب قلعت نإ امزن

 اننكمي دقو . ًادادعتسا نوكت نأ ال ضرع نإو « لمف اهنأ اهتوه نوكمت نإ امإو
 ىتلا تايفيكلامأ الولو . ضرفلا اذه ىلإ ىدؤت ةمسقلا نم ابورض كلذ ىف لواحت نإ

 .ماسجألاب قلعتم امإ: هيبشنلا قي رط ىلع لعفيال امو: لوقن نأ انب نسحي ناكل ددعلا 0

 اهتعيبط ثيح نم امإو « ةيميلعت ىه ثيح نمو اهتيك ثيح نم امإ : لوقنف مسقت مث

 اع ةظفللا هذه : ظفللا اذه || ىىءه « نءم«اع«ءع6بدنإر:نإف (م) || ن ظفل: ةظفل (؟)

 :وهف(م) || منم ةطقاس ؟ ننأ : نإ (0) || هءن « مليخت ؛ ع لع ؛ اس لتخم :ليغ (()
 :القث || ههمسج؟ م مج : محلا || منإو : نإف () ن لعفي : لمجي || اع نم ةطقاس

 : ىلاو || م تالاعمتا وأ : تالاعمتاو )|| م اب « د اهنع : انبي 00( || م الن ؛ د الفع

 «٠ ى اهتعيط نم : اهتعيبط ثيح نم || اه ىع .+- :ثيح .(11) || اع ىذلاو : ىئاز (11) || ام ىدلار



 دف تاللوقملا - قطنملا

 ةيدرفلا نكل . ًاذخأم مصأ ةمسقلا هذه تناكلو « ةمسقلا متت مث ةيعيبط ىه ثيح نمو

 تناكو « ةلوقملا هذه تايفيك ىف كلذ لخدي مل نإن ؛ كلذ نع جرخن اههبشأ امو ةيجوزلاو

 . انلق اموحم ىلع مسقت نأ بجإف « ةينامسما رهاوجل ضرعيام تايفيكلا
 اورسف مث ةانتقم امإ و ةيعيبط ام تايفيكلا نإ : ملوق اهنف ةروهشملا ةمسقلا عاونأ اماف

 ةانتقملاو ؛هيف دجوت ىذلا ءىثلاو امئاد ةدوجوملا لخادنم عبطلاب ةّدلوتملا ىه ةيعيبطلا نأ
 امأو. لاوحألاو تاكلملا ةانتقملا نم نكيلو ؛ اهحارطا نكميو جراخ نم اهمامت ىتلا ىهن

 انإ اميسل لاقي ىلا تايفيكلا ىهفةوقلاب ىه ىناو . لعفلاب اممموةوقلاب اهنف « ةيعيبطلا

 ىهو قمعلا ىلإ ذفنيام اممف« لعفااب ىه ىاو . ءايشألا نم ءىثل ناكمإ انيفو نوّدءتسم
 . رودلاو لاكشألا ىهو جراخ نم رهظيام ارثمو ؛ ةيلاعفنالا تايفيكلاو تالاعفنالا

 سفنلا ىف رهظت نأ امإ ةيفوكلا نإ: نواوقي. مهناف ؛ةيفيكلل 700

 ريغ ىف امإ و ةقطانلا سفنلا ىفرهظت نأ اماف سفنلا ىف رهظت ىتاو . ندبلا ىفامإو
 لالحتالا لمس امإو ةكلملاك لالحتالأ ةرسع امإ ةقطانلا ىف ىتاو . ةقطانلا سفنلا

 ةوقلاف ىذلاو . ةلعاذلا ةوقلا ىف امإو ةلعفنملا ةوّلا ىف امإ ةقطاناا ريغ ىف ىّبلاو . لاحلاك

 ةلعفنملا ةوقلاؤ ىذلاو .ةوق الو ةوق ىنأ ؛ ةيذيكلا عاونأ نم ىناالا فنصلا وهف ةهلعافلا

 رهظي امو . ةيلاعفنالا ةيفيكلاو لاعفنالا ىنعأ ؛ ةيفيكلا عاونأ نم ثلاالا فنصلا هنإف

 عاونأ نم ثلاثلا فندملا هنإذ هقمع ىف ىذلاو . هرهاظ ىف امإو هقمع ىف امإف ندبلا ىف

 هنإف ندبلا هاظ ىف ثدحي ىذلاو . ًالاهفنا .ئاك ةتباث ريغ تناك نإ اهنإ مث . ةيفيكلا
 ؛ ةسفنتملا صخت اهمإف ةقلحلاامأو . سفننملا ريغو سفنتملامعي لكشلاو : ولان . ةمللاناو لكشلا

 :ه هذه هبسن ةمسقلا نم هو>وب افيأ كلذ اومسق دقو

 ) )1١ىىء نأ مءاع؛ د« حي مت 24ه متر ؟ اعمشو متت مث || ه ةيديط ثيح : ةيعيبط ىه ثيح ||

 نمت : مل || © اعنم : نع || ى« ه«ذنءوم ع( دامهبشأ امو : اهيبشأامو (؟) ||

 تايفيكلا ( *) || ن هذهل تايفيكلا كلذ مت نإف ام : هذه تايفيك ىف كلذ لخدي ىل نإف || اس كلت: : كلذ :

 ع« س « اب ةيفيكلا || )١( ن « ب تايقملا : ةانتقملا | م نكلو : نكلو ٠ى ||

 ) )7ىءأ دن « م . عيا« د نم ةمتام ؛؟ سدنإف : مجهلإف 020( || س(«ءسباغإ:؟1 ||

 ( 01ىعوع ع ب ىذلاو : ىلاو 0( ىو( ه © ن(ي مع6 اع ءعباس؛ د ىذلاو : ىلاو ||

 -( 0||ه ىذلا امأو : ىدلاو ||اع هنإف ؛؟ ع ىهن :وهن 004( || » نم طقاس : لعافلاة ولا ىف ىذلاو

  (0)ن تاللامحا : الاممحا || ن ةرمآ ؛ م ةمان : هما 60 || سامإو : امو .



 ىناثلا لصفلا هس ةسماخلا كلاقملا ا

 | ىناثلا لصفلا |

 (ب) لصف
 ةمب رألا اهعاونأ ىلإ ةيفيكلا اهب موق مسق ىتلا هوجولا بقعت ىف

 ىلإ ليوس كلذ نم كل نوكيل نيمسقلا نم هوفلكت ايف لاحلا لماتن نأ انب ”ىرخل

 اهلك ةمسقلا نم هوجولا هذه نإ : لوقنف مهتمسق هوجو نم كيلع أرطي ايف ةيضقلا لصف
 . ءانفلكت امم ادج ًاريثك حبقأ « فلكتلا حيبق فلكتمو ىعانص ريف

 داوسا هتيداوس عون ىف آنيابم بارغلا داوس نوكي نأ اهبجوم نف ىلوألا ةمسقلا امأ

 هله نم اذعاو اعو تالاحلاو تاكلملا نوكت ال نأ كلذ نم ضرعيو . بسنكم ىتقم

 وحن ىلع ةمسقلا نم جرحت ام ضعب تحن عون وه ًاينان اعون نوكت لب « ةمسقلاب جرح ام

 ةكللل نوكي نأ بجوي لوقلا اذه نأ ىلعو . تالاحلاو 00 اهنف “ : مساقلا لاق ام

 ماسقألا ديزتف ؛اهعم ىه دعت نأ بجو ؟ لاحلاو ةكلملا 5 ع

 : ةعب رألا ىلع

 ةئيه نأ كلذب ىنع نإ ؛ © لمفلاب نوكي ام اهنمو ةوقلاب نوكي ام اهنم ” : هلوقو

 ةعراصملا تسيل ةيفيكلا باب نم ناعم ىه ةيضارملاو ةيحاحصملا ةئيهو ةعراصلل حولصلا

 اهنم ” : لاق ول هنا ؛ ًادج ءىدر ريبعت كلذف هسفن ضرملا الو اهسقن ةحصلا الو اهسفن
 ئدلا ةىدلا آلا جنك ناو ديني هجو.هل ناك“ لضاخ لق وه اب اهتمو ةوق وهات

 | ىاء عد دنع ةطقاس: موف || اعىقلا : تا || نا« دهوسبو : هوجولا (+)
 || د ةيعاص : ىئتاص (5) اع لك ب وكي و : كل نوكيل || ه٠ ن « اس نيتمسقلا : نيمسقلا (:)

 :ادج (5) || ن « د فلك نأ ةحيق ؛ م فلكملا حف : فلكتا حيف || ن ةفلكتمو : فلكتمو

 || ا © ع ةمسقلاب : ةمسفلا نم || سنع : نم || سس جرخي :جرخ (4) || ى نم ةطقاس
 || ىدع عزم طقاس : ةوقلاب نوكيا (16) || اعدسس ءاهسس )١( || تماقأ :مئاف مد
 ؛ ب ريوغت :ريبعت )١8( || م6 سس نم طقاع : امن ةحملا الو )١6( || م 6 س ىتعأ : ىنع

 ةطقام : ىذلا || اعددحت : رذعت أ| م واس. سديم : ده (15) || د نيت ؛ م« اد سف

 .٠ يىءاعأ6ع اس نم



 ا تاللوقملا - قطنملا

 ةوقلاب وه ىذلا ناك نإف . ًادوجوم نوكي نأ حصيو دوجومب سيل ىذلا ءىثشلا وه ةوقلاب

 عاونأ نم نوكيف « ةوقلاب ةيحاحصملا وه عونلا اذه نوكيف ةحصلا ال ةيحاحصملا وه

 نوكت ةيحاحصملا نأ سيل ظفالا اذهب ىع نإو . ةءودعم ةيحاحصم وه ام ةيفكلا

 ةحسس ةيحاحصملالءج دق نوكيف « رخآ ائيش ةوقلاب نوكت اهنأ لب اهدوجو ىف ةوقلاب اهسفنىف
 . ًاتقو ةح ةيحاحصملا ريصتف «ةيحاحصملا وه ةحص ةوقلاب وه ىذلا ءىثلا نوكيف «ةوقلاب

 نإو . كرتشم ءىث امسفنأ ىف ال سيل ذإ ؛رحآلا ريصي ضارعألا نم ءىث الو سيلو

 ةحص تناك اذإ ©« ةحدصلا نوكت ىتح « ةوقلاب ىلا ةحصلا لب ةيحاحصملا ةوقلاب امب نعي مل

 نوكيسف ؛ عون نم تناك لعفلاب تراص اذإو ؛ عون نم تناك اهدوجو ًازئاج ةمودعم
 . ةدوجوم ةيفيك مودعملا

 ةوقلاب نوكي دق عاونألا نم دحاو لك ذإ « ةيفيكلا عاونأ فعاضت دقف كلذ عمو

 ةوق نوكي نأ امإ ءىثلا كلذ نأ ىنع نكلو هانلق ام نعي مل نإو . رذه اذهف ؛ ًاضيأ

 لعفلا ال لوصحلا وه ىذلا لعفلا لباقي ىذلا ءىثلا ةوقلاب ىنعو ؛ ًالعف نوكي نأ امإو

 نوكت ىتح « ام مأل دادعتسالا وه لعفلا كلذ لبا:.و « ههبشأ ام وأ ريثأتاا وه ىذلا

 تسيل ًالعف !هيمسن ىلا هذه له رظني نأ ءىش لوأ بجيف « هجو لعفو ةوق ىلإ هتمسقل
 ةدوربلا كلزكو .ام ىمأ وحن ام دعتس ذإ « ةوق ةرارحلا نوك نأ هبشيف « ىوق اهسفنأ ىف
 . ام ًاريثأت رثؤي نأل دعتسم ةحئارلا اذ ءىنالا نإف حن اورلاو تاقاذملاو ناواألا كلذكو

 رسع وأ ام لاعفنا الل وأ ؛ ةب وطرلك « ام لاعفنال تايفيكلا هذه ضعب دعتس دقو

 دادعتسالا امأو « ام ممأ (متاذ ىف ةرارحلا نإ : لئاق لوةي نأ الإ «ةسوبيلاك « ام لاعفنا

 صاف دادعتسالا امأو ؛ ةيفيك اهتءيبط ىف ةرارحلا نأل ؛ ةرارحل مزال ىنعم وهن ام رؤي نأل

 ةطقاس :نوكت || ب نأ : امنأ (4) || ى« ع نم ةطقاس :ةحصلا ال (؟) || اس نم ةطفاس: سيل )١(
 مه 6ع« سلو بءىث : انش || ىاهدو+و ىف ل- ؛ ع اهدوجو هل : ةوقلا نوكت || م ( اص نم

 || عنوكي: نوكيف (ه) || ىاالمت : اممهتأ ١١( ||م سيلاتتو : سيلواتقو ١( ح ه)
 ةطقام : ىتح (١؟) || اعودهر : وه )١١( || منأ :نأ || سء باذه : رذه )١١(

 || سو بتافوذملاو : تاقاذملاو || ى« سس « ب ةدوربلا كلذكذ : ةدوربلا كلذكو )١6( || ف نم
 ةيوطرلك ال © دعتم || ىدن نأ م6 عام ام ء ضي د؛ ب : ميارألاو : ٌئاوراو
 || دىف ةطقاص : ل لاعمتالل أ ةيوطرلك || اء ضعس : ضه )١7( || ىاريثأ : اماريثأ || ه

 . هزرصل :رح
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 ىذلا امأو . هيلإ ةبسنلاب وأ ءىش ىلإ سايقلاب ةلوقم نوكت نأ حلصنت ثيح نم اهل ضرعي
 . دادعتمالا هل ضرعي ءىث ال رهوجل نوكي ىذلا دادعتسالا سفنف هيف انمالك

 هذه اولمجي نأ مهمزاي لب ؛ هولاق ام عسوأ بابلا اذه نوكي نأ مزال اذه ليق نإف
 ؛ اهريخاو ةرارحلل ةضراع تايفيك نوكمو « فيكلا باب نم اهريغو ةرارحلىتلا تادادعتسالا

 ريغ دادعتسالا باب نم ةيفيك اذ ضرع ةرارحلا نأ مهدنع سيلو . مهيهذم سيل اذهو

 نإف . دقتعيو لاقي نأ حلصي امم اذه الو ؛ اهب ةدعتسم تراصف « اهيلع ةلوقملا ةيفيكلا

 نوكت نأ بجو ؟ اهتاوذ ىف رهاوحلا تادادعتسا ىف انمالك نإ : نائاق مهسقنأ اوبيط

 هنإف ؛ ةيحاحصم هيف ضارملا نوكي نأ بجوو « مسحلا ىف ةحصلل ًادادعتسا ةيحاحصملا

 ؛ باودملا ىلإ اوراص اميرف « لام ًادادعتسا هولعج نإ و . ةحصلل دادعتسا نع ىرعي ال

 اومسقي نأ نذإ اونسحي ملف . فسعتو فاكتب الإ كلذ ىلإ ريش ال مهترابعو ملوق نكل

 . ةمسقلا هذه

 هيف لعفلاو ةوقلا نوكت نأ وه لىفو ةوق ىلإ ءىثلا ةمسق ىف ىرحألا نإف كلذ عمو

 «ةوق هولعج (ىل المف لعفلا باب نم هولعج ام لك سياق .كلذك اولعفي ملو ؛دحاو ءىثل
 دادوسالاو بيطرتنا ىلع ةوقلاك « ةوقلا باب نم هياع ةوقلا اولعج لعف وه ام لك الو

 1 معلا لوبق ىلع ةوقلاو

 كلذو . ادج ءىدر وهف رهاظلا ىف اههضعب و قمعلا ىف اهضعب نوك نم اولاق ام امأو

 ؛ طحللا ىف تايفيك ىهىتلا ءانحنالاو ةماقتسالا اوكرتو « دادع الل ىلا تايفيكلا اوكرت مهنأل

 ادجو اذإ ءانحتالاو ةماقتسالا نإ اولوقي نأ الإ مهللا ؛ مسج الو رهوجب سيل طخلاا نان

 )١( اس اهلا : هلإ || )١( اهريغو (4) || ع٠ىذل : ءىثال || ه ءاعرهاو2 :ىهو4 :

 ةطقام : مهدنع سياو (ه) || ىااس اهريغو ؟ طع هريغلو : اهريغلو ( ) | ام اهريغ مأ
 :نيلازيل هولا (ةوس هز |[ يطعن ناوي وعاص« عفا د هين اج (03/7- 7 || فب

 لا ملل مات يرحل موو( 1ر٠ | نوم عاج كير كل (١ هيه دز
 مثإو:لو (18) || هكلذ ل : ةسف || اعنمةطتاس: ىف (16) || ىع عنكلو

 ى كلذ : كلذك || س | )١4( بطرتلا ؛ س بيطرتلاك : بيطرتلا ىلع || عاالعف هولعج : لمض وهام

 ىعه ء« اع )٠0( كقذ نم انيش اولمجي مل مهنإف 4 : ملا || س نم ةطقاص ؛ ىع مةرقلاوأ : ةولاو
 اس مسجب : مسج (١م) (|اع نم ةطتام : نع (15) || ع ةوثلا باب نم || )١4( طخللا قادجو :

 ع طللاف تدجو ٠



 اا تالوقملا - قطنملا

 كلذ ىف وهف ءىش ىف وه ءىش ىف امو « مسج ىف ظحلاا ذإ ؛ مسحلا ىف ادجو دقف طخلا ىف
 «ًاجوعمو أيقتسم مسحب انوكي نأ ذئنيح مهمزليف ب ةككشملا“ ىف” ةظفل نيامعتسم «رخآلاءىثلا

 نكل ( قح وهف طخلا جوعم مسحلا نأ امأو . هجاجوعاو طخ ةماقتسا هيف تناك نإ

 نكلو؛ مسا هنم هلقتش الو هب فصوب ال هنإف؛ هيف نوكي ال« هل ضرع ال ىذلا جاجوعالا

 ًادوجوم ءانحتالاو ةماقتسالا سيل كلذكو . تاذلاب هيف وه هنم ءىث ىف ادوجوم نوكي

 هدحو مسجلا ىف نوكي ىتح تاذلاب ًادوجو حطسلا وه ىذلا مسحلا رهاظ ىف ةقيقحلاب

 مسحلا ىف دوجوم” : طوق لعجواو اذهىف حعاسيلف ؛ ضرعلاب اعيمح امهبف وه لب ؛ ضرعلاب

 ظ . ًاياوأ نكي ل نإ و « هب قلعتم دوجو لك “هرهاظ ىف وأ

 نإف ؛ نياَفنملا هلبلا لوق ”مسملا رهاظ ىف ةدوجوم لاكشألا نإ”: مهلوق نإ لوقت من
 هلك مسخ ىف ةراس نوكت نأ « ة ىه ثتيح نم « اهدوجو (مإ ةمسجلا لاكشألا

 . قمملاب
 ببسا ةئيه هل دودح اذ ًائيش انههو ؛ ًادودح انهه نإ : لوقنف رثك | كلذ ققحناو

 زوجي الو ؛ فارطأ ىه لب ؛ الاكشأ تسيلف دودحلا امأف ؛ ةئيحلا كلت انههو ؛ دودحلا

 « مسحلا رهاظ ىف حطسلا نإ : الثم لاقي ىتح دودحلا رهاظ ىف امنإ اهنم ءىثا لاقي نأ
 رهاظ ريغ حطساا سيلو «رهاظلا ف ىذلا ريغ رهاظلا نأل كلذو ؛ حطسلا رهاظ ىف طحلا وأ
 . حطسلارهاظ سفنوه لب حطسلا رهاظ ىف سبل طحللاو « مسبا رهاظ سفن ود لب ؛ مسجلا

 : لوقي نأ ىنبني ناكو « هظفل ىف زو« دق ناسنإلا اذه نإ : لاقورذتعم رذتعا نإف

 سياو قمعلا ىف هنأ وهرخآلا مسقا نأل كلذو « ًاضيأ رذعب ملف “رحاظ ىف“ لاقف “ر هاظ”

 ١ س اجودموأ : اجودمو| | اع ذعايح : نأ ذئاوح || م6 د لمعتسم : نيلمعنسم (١؟) || سود امو : فامو ||

 ) )4:هدحرو (5) ||ىءىه(6ن(«مءعءواسكدىئ: همءىش (ه) (||اعنم ةطتاط: هل
 اع © عدووب : دوو» || ع اسف : مايل || اس نم ةطصقاص : ود )70 || اع مفر ©

» 
 جيةي رام : ةرام(١٠) || اس نم ةطقاس : هاذ هز [| اس دووم : دوجو (8) || ام ادوبوم ؛ م

 ى(ي نوي«د || )١1١( اع حطلاب : حواملاب || أع ( ع طوامفلا : دودطا اس نم ةتاص : نإ ||

 :وه (110) ||ام طلتاو : طالاوأ (15) ||ىمالثم ل : حطلا(16) | هائيش كا هو : ائيشا وهو ول

 هن «م 6 اسء د نم ةطقاس || )١18( ىع عارهاط : سهاظ || مربتعم ربتعا : رذنعم رذتعا ||
 ) )15ام نم ةطقام : كلذ» || دهرذمي رذمب || نلوقيف ؛ م لاقي : لاقف .

١6 
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 ًارهاظام[ءىثلا نوكي ىدح ؛قمملا ىف هنأ وه هميسق“'رهاظ” هلوق سيلو ؟ قمع هنأ هانعم

 كلذ عم مث ٠ قمعلا رهاظلا ريظنو ؛ رهاظ ىف هنأ قمعلا ىف هنأ ريظن لب « قمعلا ىف امإو

 هنإ : اواوقي نأ ىنإ قيرط مهنم ةفئاطل نوكي ال ىتح. فيك ال مك رهاظلا وه ىذلا نإف
 اذه ناك نإ هنإف . ةمسق' ءاوتسال مهنم ًايلط ٠ هسفن قمعلا “ قمعلا ىف ” : هلومت دارأ

 اهضعبو رهاظ ماسجألا تايفيكض عب نإو : لاق هناك ناك ًاحيم لي وأتلا ف بهذملا

 . لاء ادهو . قمح

 :ددحتلا نم ةلصاحلا ةئيطا اونعنإو . ةيفيكال رادقم وهف ددحتملا ءىثلا اونع نإ امأو

 الكش امإ « تائيملا نم هدحو حطسلا ىف ًادوجوم نوكي ام اهنم رداظلا ىف نوكي امان

 لاكشألا نم تا.مجنا امأو . ريعقتااو بيبقتلاو حيطسآلاك لكشلا ريغ ةئيد امإو عيبرتلاك

 قو ؛ دودحلاب دودحلا هلمج ىف دجوت تائيد ىه لب « دودحلا ىف دجوت تائيه تسيلف

 تناكولف . دودحلا ىلإ اهتبسن نم لوأ دودحلا ىلإ اهتبسن تسبا ةكرشلاب اهتننأ دوجو دودحلا

 طحللا سفن ىف ةرئادلا تناكو ا ا ؛ هيك ال ريعقت وأ آبيبقت تناكل حطسلا سفن ىف ةيوكلا
 «طخحلا سفن ال حطسلا ةعوضوم ةرئادلا لكش نأ اكو . ةرئاد ال اسن وقتو ةرادتسا تناكل

 ةرادلا لكش ناك نإو « حطسلا وه ىذلا هرهاظ ال مسحلا ةعوضوم ةّكلا لكش كلذك

 . حطسلا بيبقتن الإ متي ال ةركلا لكش ناكو ؛ طخللا فاطعناب الإ متيال

 دودحلا ىف ىف تسيلف . دودحلاب تادودحال ثدحم تناك نإو « لاكشألا هذهو

 . ام ددحم رحتآ ءوش ىف لب ؛ اهسفنأ ىف اهل الاع تسبلف ( اللع دودحلا تناك نإو

 )١( امإوم (؟) || ه نم ةطفاس : امإ || اع(© س نم ةطقاس : وه || ع2 دةمسق : هميسق :

 قيملا ىف (4) || عنوكي : نوكي ال (8) | اس ىهاظلا : ىهاظ || اع نم ةطقاس : هنأ ||ءوأ
 :اذهو (1) ||اعهضع و :اهضمسو (ه) || د ءاوتساال :ءاوتسال (4) || ى « ماع « ام ق.ملايف : قمعلا

 دددحتلا : ددحتلا || اع ةملاصلا : ةلصالا |! اعنم ةطقام : امأو (7) || س كلذر ||
 ه(عوع لكش :الكش (ه) || )٠١( ن ذخرتت : دجوت || )١١( «اس 2 بادوجو : دوجو

 «د 2« م ضمه : سم (١؟) || ىة عباس ء ص. ب اامهْس ؛ اهب : ابنإ || ىو اع ءع

 || اهعوذوم : جطسلا هعوضرم || علك + :لكش (16) [|مالإ : ال | | عشتك :تناكل
 ه«نءيم ع ااعع ع ءاس ؛ د حطسا || )١4( ||ه«6 م « اعءام؛ سود محلا اهعو دوم : مسحلاهعوذوم

 ن ناك : تناك (15) || ها. نم ء اع« د اهماظال : ةمهائال || )١( نإوم :

 ٠ م ؛ د دإ



 ١/4 تالوقملا - قطنملا

 طمللا نإف . ةلمح هسفن دودحلا ىف الإ ةدوجوم اهنإ لاقي ال اهسفنأ دودحلا نأ ملعاو

 ةفصلا دوجو هتلمج ىف ةياهن هنأب دوجوم وهف هتلمجم ةياهن هنأ لع هطخ وه ىذلا حطسلل ةياه

 كلذكف .ةوقلاب هئازجأ رئاس نود هنم ءزجىف الو هنم فرط ىف ًادوجوم سيلو ؛فوصوملا ىف

 اذه مو . طقف فرطلا وه ىذلا حطسلا ىف ةدوجوم تسب هلك مسجل ةفص ود مسجنالكشلا

 دروأ امنإ لوألا ملعملا ناك ذإ ٠ عمست اك « طقن ةقلخو ًالكش عونلا اذه اولعج مهناف
 باببلا اذه ةلمح نم بييقتلا لب ؛ كلذك س يلو ؛ طققف كنيذل م عألا لوأ ىف ةةلثمألا نم

 . لكشلا دحهل سيل ذإ ؛ ًالكش سيلو

 ىوقلا كلب ضصوي هرهاظو مسملا نطاب ىف ءزج لك نأ اذهب ىنعأ : لاق نإ
 دجوي ال لكلا ىف ىذلا لكشلا نإف ؛ كلذك سيلف ©« بابلا اذه نم ىتلا تايفيكلاو

 . ءازحجألا ىف

  ةحيحص هترابعنوكتو ههجو ىلع ظفللا اذه لوقي نأ هنكمب ناك هنأ «كلذ ىفام لوأف

 باب نم تسيل ىتلا ىناعملا نم ًاريثك نإف « ًايناث امأو .هنم لودعلا ىلإ هجوحأ ىذلا اف
 ىف الإ ةدوجوم ريغ اهنإف املاعفأ لع ديلا ةوقك ؛ ءارجألا نود ةملخلا ىف دجويامن[ لكشلا

 ىلع رهاظتت ىوق لب ةدحاو ةوقب تسيل كلت نإ : لوقي نأ الإ مهللا « ءازجألا عامتجا
 ؛ ىعراصم وه ثيح نم « ىعراصملا ةئيه لاح كلذكدجتسف اذه لاق نإف . داو لعف

 . ضارممألا نم ريثك لوبق ةئيه كلذكف

 . ىردت !؟ اهزواجت لب « ةعب رألا ىلإ هت تسيل اهتحناف نإف ىرحنألا ةمسقلا امأف

 | 6 ت ءاع م ايانما(0) || مالع. كح زإ عباج ا ةق مز
 || اععم : ميو || نع ممل : مسجلا (4) || اظغط فوصولا : فوسوملا ف ( ؟)

 :تايفيكلاو (4) || س امل: ل (70) || عشلتك: كنبال (1) || تاذاءذا ()
 || ع نم ةطفام : لع || عنإ لل : لوفي )١١( || اع تسيل : سيل (ه) || اع نم ةطقاس
 ةطقاس ؛ هاممإف : امإ )١8( || ه ةراع : هئراع || د ذيدع ل : نوكو || ه هجر : ههجر

 : نإف )١6( (|| م« اس ءد لوقي : بنإ لوفي )١64( || د نم ةطقاس : .ازجألا || ىأ م نم

 : لويق ثيع || ىع ه٠ اس كلذكو : كلذكت )١١( | ام نم ةطضاس : كلذك || سب بذإد

 . داههحلات : احنا || سانا: امان (١ا0) || نع ىلكو ب نيرثك : لك || بع ةئيع لوبن
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 ةلعافلا ةوقلا ىف اماف : ةقطانلا ريغ سفنلا ىف ىتلاو : لوقي ذإ ريثك نايذه ىف نعم مث

 عون نأ كلذ نم . بهذ باوص م نع لجرلا اذه نأ ىردأ الف . ةلعفنملا ةوقلاىف امإو

 امم تسياو اقافتا ليبقلا اذه نم ناللاو ةبالصلا نإف . سفنلاب قلعتت تسيل ةوقاللاو ةوقلا

 تايلاعفنالا لاب اف سفنااب قلعَس امم اهانلعجو اهف انحماس ول انأ ىناثلاو ؛ سفنلاب قلعت

 ضراوعلا نم تسيلو مسقلااذه ىف اهلعج « كلذ ريغو ةدوربلاو ةرارحلا لثم تالاعفنالاو

 . ةتبلا ةقطانلا ريغ وأ ةقطانلاربغ وأ ةقطانلا سفنلاب قلعتت ىلا

 ةيضارملا نإؤ ؛ةيلعفلا ةوقلاب قلعت ةوقاللاو ةوقلا باب ىفام عيم سا هنأ كلذ نمو
 ىه ةي-احصملا نإف ًاضيأو . ءىث اهب للعفي ةوق باب نم تسيل عارصنالل دادعتسالاو

 حاحصملا ناك نإ و هنإف ؟ لعفلا ىلع ةوقلا ىنعم نم دبال ناك نإ لعفسال ىلا ةوقلا ىنعمب

 امتاف ةيحاحصملا امأ ؛ ةيحاحصلل مزال أ كلذ ٠ لاعفأ ىلع آيوق نوكي نأ هل ضرعي

 ًاضيأو . لاعفأ امب لعفي ثيح نمالع ضرملا بابسأ نم لعفنتال ثي> نم ةي-احصم
 سيلف تالاعفناو ةيلاعفنا ىمست تناك نإو « ةيلاعفنالا ةوقلا ىف اهاعج ىلا ءارشألا نإف

 نم لاوأ ةلاعفلا ةرقلا ىف العجن نأل ةدوربلاو ةرارملا نإف . ةيلاعفنالا ىوقلا هلمح نم اهلك
 لوألا كلتف هداملا ف تالاعفنالاب ثدحب هذه نإ : لاق نإف . هلعفنملا ةوقلا ىف المح نأ

 ىلع ل# نأ سيل رابتعالا ناك نإف ًاضيأو . ةداملا ىف تالاعفنالاب الإ ثدحت ال اضيأ

 : لءفتمو لءاف ببس نع الإ ثدحي امهنم د١حاوال ذإ :اعم هلعقتمو هلعاف ةوق ىلإ ةبسن

 تنفتلي نم بحعملاو . نإ سمع ةمسآلا ف كاانلا عونا هديدر ةمسقلا هذه ةدوح نم 3

 . هتضقانم ىلإ جاتحت انأ نمو هنودن و هبتكي و ءالؤد هلوقيام ىلإ

 )١( ها نع م ىاع « عامإو : اماف || عمت ؟ م6 دوأ : ذإ || ص ىنعج : نعمج ||

 ن ىرذي : ىردأ || اصالو : الن ) ؟ ( || مث اع © عغ ام هلعافلا ىوتلا : ةلعافلا هولا ©« ||

  : 5هنإ : ول (4) مع« اسةوقاللارأ : ةوتاللاو (6) || ع نآل : نم || ع نم ةطقام ||
 د نم ةمقاس : تالاءقتالاو (ه) || ه اهاملفب ؛ س٠ بامه اهاملببو || سامهيف : اهف ||
 ) )5إو 608 || دام نال : مزال 60 || ى : كلذ نمر ( ؛+) || هر.مأ :

 ىذإ || )١1١( تالاعقتاو ةراعمتا ةلامالا ىوآلا : ةلاعفلا ةودلا || اس نم ةطقاس ؟ س ةيلامفنالا : ةلامنلا

 ةلامقتالا ىوقلا هل نم اهلك سيان || )١4( :لاق ||ه«ن ءمءاع« اس ليج نأ :الحض نأ +

 : هلوهي (19) || نس ةدوجوم : ةدوحجج نم (4) || ن «©اع6©ام ع سالو : ال 600 ع لئاق

 .٠ ع ةضفام :هتضفام || ه نم ةطتام:[أ || ىع علوه
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 [ثااثلا لصفلا |

 ( ج ) لصف
 هةكلملاو لاخلا وهو ةيةيكلا عاونأ نم نيعون لك ةقيقح فيررعت ىف

 ةوقاللاو ةوقلاو

 ناسا هل نكل « همعيهل مساال عونلا اذهو . سفنلا ببسي دوجوملا عونلاب ىدتبنلف

 فيكتملا ىف اختار نوكي ام اهنم سفنألاب اهدوجو قلعتي ىلا تايفيكلا نإذ :ني رابتعا محب

 الام اهنمو ؛ ةكلم ىمسدو « هلاوز لهساال هلمججاب و « هلاوز رسعي وأ «لوزيال اخوسر اهب

 . الاح ىمسيف ٠ لاقتنالا لمس لاوزال انعذم نوكي لب « انسار نوكي

 نوكي ىتح ةكلملا ىلع الوقم سيل لاحلا نأ ةءانصلا لهأ صحم فراعت ىف رهظألاو
 سياو « الاح ةكلم لك نوكم ىتحو « ةيفيكلا نم عون وه ىذلا سنها اذه مسا لاحلا
 ريغ ناكو لاوزا ضرعي ناكاذإ « سنملا اذه ةعيبطل مسا لاحلا لب « ةكلم لاح لك

 : ةكلم لب الاح مس مل محتسا اذإف « مكحتسم

 الإ سيا امهن#ب لاصفنالا ناف« سنج تحن نيءون قارتقا ةكلملاو لاحلا قارتفا سيلو
 ةعيبط ىف ةلخاد لوصف,ال ضارععأب لاصفنا اذهو « ريغتلا نامزو ريغتلا ىلإ ةبسنلا لاحب

 زوجي لب «نيصخشلا نب مك« ةينينلا هكلملاو لاحلا نسب نوكي نأ بحي اضيرأ الو ؛ ءىثلا

 سبل هناإف « لجرلاو ىصلاك هينامز بسحب دحاو صخش نبب م « ةينينلا امهنيب نوكي نأ
 ىذلا ئشلا نإف . رابتعالاب ًاريغ ناك نإو « هتاذ ىف لجرلا ريغ اصخش ىصلا نوكي نأ بجي

 اعابطنا عبطنا « هيلع نرمت اذإ«سفنلا ىف دعب رقتسي ملا عنصت وأ قاب ءادتباكام لاح وه

 . لاحب سيلف « هكلم راص مث الاح ناك هنيعب دحاولا ءىثلا نوكف «هتلازإ دتشت

 || نرمي و :رس أ || اعزم ةطقاس اه (7) [|اس هصخيد همسي (0 ) || اعنمةطتاس : لك ( ؟)
 :نيعرف (١؟) ||ىءم«سءدذإ:اذإ(١1) || عروظألان :رهظألاو (5) || سىمسيالو : ىمس و

 ءاسالد 5 || دن. ةطتاس:نوك (11) || » ءمءاع ءاسامء ا )1٠6( || سنس
 || ام نس ٠ ب منصت : منصب || ىاقلخ : قلخب (18) || هنيبامع : بسحب || هءمءاع

 ء سام : ىل (14)(
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 تائيملا لب « ةدومحملا لامفألاال لئاضفلاب ىنعن و . لئاضفلاو مولعلا تاكلملا نمو

 ىلإ جاتحم نأ ريغ نم ىعيبطلاك المس ارودص ةدومحلا لاعفألا اهنع ردصت ىلا ةيناسفنلا

 امياحصأ ىلع قش ٠ لاعفألا كلت دادضأ دي رأ اذإ ثيحب نوكتف « فنأتسم رايتخاو ةيور
 ىتلا اضي [لئاذرلاو ؛ةفعلاو ةلادعلا قلخ لّدم اذهو . فاكت ىلإ اوجاتحاو مهملع تقومتو

 َنإف ؛ نكملا دنع ففعتلا هيلع رذعتي قلحلاب رجافلا نإف . تاكلم اهنإف . اهدادضأ ىه

 ةيصاعم «لمف وحن ةعواطم ةئيع هسفن ىفف هيلع لهس روجفلا لمشب ىتأ نإ وءهب ىذأت لسن
 رهمو ةعانصلال وصأ ملعتملا قوتسااذإ سيل . تاكلماضي.أ مولعلاو . تاكلم هذهف ؛ رخآآ وحن

 ةميظع ةفاآبندبلاى نم وأ« هلاوز رسع . هب نقيتو مءو دةتعااذإ «دحاولاىأرلاولب « طقف اهمف

 . ىرخأ لاو-أ وأ ضارمصأ نم

 ةيضرملا ةرارحلالاوز ةلوهس لاوزلا لهس سنحلاا اذه نم ناكاماهب ىمسيف لاحلاامأو
 ةرارحلاتناكنإ و ءحاحصملا نم داحلاضرملاو ماةسملا نم ةحصلا لاوزو ةيضرعلاةدوربلاو

 ةحصلا امأو . ةعرسس لوز, امل اليا امهاندروأ امئإ و ٠ سنجلاا اذه نم اسيل ةدوربلاو

 مللاو مغلاو لججتاو درحلا تالاحلا نمو .ليبقلا اذه نم امهف لاوزلا ىلهس اناك اذإ ضرملاو
 ضرملا نم وأ ةحصلا نمو نظلا نم ءىش راص اذإ امأف . مربتب مل ىذلا دقعلاو نافلاو

 . تاكلملا ةلمج نم وهف « ةلوهس لوز.ال اكحتسم

 .الاح تكحتسا نأ ىلإ ةئيها كلت تناك ىأ ءالاح تناك دقف ةبستكم ةكلم وهام لكو
 مهفامال< عضوملااذه مهفت نأ بحياذكه .الاح تلحتاف ةكلم تناك اهنإف لاح لك تسيلو
 : اهتحم اعون ريصتال ةكلملا نإ مث . ةكلملا نم ,عأ وه ىذلا ىنءملا ىلع لاقت لاحلا نأ نم

 ماعلا ةعيبط ىلع ديزي هنأل اعون تب'ألا ناويحلاو كرحتملا ناويهلا ريصي نأ بجيال اك

 بقود.و ؛ اع تقوعو : تفرعتو (4) || دلصأ :دادضأ (م) || ع هع : امنع (0)

 || ه6 نءمءاع6عأ؟ اس © دهذهو : اذهو || اع هيف |. ؛ اس مهنع : مهلع || م«عاواس6 سعب

 ||ن نم ةطقاس؟ مءاع «د سلس : لس )١( نرئافلا : رجافلا (ه0) 1| س ىلا ىه : ىه ىلا(م - ؛)

 :لاوحأوأ( 4 ) [|ام نم ةمقام : لب ( 8) |: ىرخأ : رخآ ||ع نم طقاس: رخآ وحن (0)
 || اه لمم : لس(6١) || اس هع : لوزي || ام اهاتدروأ : امهدروأ (١ ||ه م ءاس لاوحأو

 || ع سس 6« ب ضرملا نمو ؛ىعاعء اس ضرملاو : ضرملانموأ (14) || ساخيأ ل : امهن ||
 ةلضاس : مهف )١7( (| عتناكذإ؛ ىءه 64 ن ءمءعوامءد تتاكف : تناك ىأ 05)

 . ىءع م(. اع6ع يام ةصع هل : تبنألا || س نوكي : ريصب (و) || ب نم



 ليل تالوقملا  قطنملا

 نبب قرفلا نإ: لاق نيم"الا نيذه عضاو نأل « اذكه سيل سمألا نإف « لصفبال ضرعب

 «لصفلا هيلع لمجال ماعلاو . اكرحن رسعأو انامز لوطأ كلتو ةلبس هذهنأ لاحلاو ةكلملا

 :لاقي ال اك. مساو رابتعاهبسحب هل لعجدق هتحن امث ادحاو صحب ضرعل لباقملاضرعلاالو

 معأ ناويحلا نأ حيحصلا ناويحلاو ناويحلا نيب وأ ناسنإلا نببو ناويحلا نبي قرفلاو
 ؛ ءامسألا مأ ىلإ تافتلالا ليلق ىنأ ىلع . حيحرخآلا وأ قطان ناسنإلاو ضير وأ

 عضاو هلاق امم نوكي نأو. ظفللا اذه وه لو وأتلا ىلإ جاتحي ىذلا بناحلا نوكي نأ عنمأالو
 تالاح تناك دق اهنأ ىنعم ىلع سيل تالاح ىه اضيأ تاكلملا نأ نم « ةيمسنلا هذه

 . تالاح ةقيقحلا ىف اهنإ لب
 .ةلبسنوكتدق هذهنأ انعم ”تةهلوس هذهنأ ةكلملاو لاحلانبي قرفلا نإ” : لاق ثيحو

 نأ وهو « ظافلألا هذه مهنع لوقنملا نيمدقألا فراعت ببسل ا ىراشإ نكل
 . ةخسار ةيفكك ةكلملاو « لاوزلا ةعبرس ةيفيك ىه لاحلا

 روصتتي نأ ب جيف ةماملا ةيفيكلا عاونأىه ىلا تايفيكلا سانجأ نم رخآلا سنحلاا امأو
 ةداملا ىف ىلا ةوقلا ال «تاهجلا نم ةهجب جراخ صأ وحن لماك ىناممج دادعتسا هنأ لع

 دادعتسالا هه هنكل « ضي صو حي ةوَقلاب ناسنإ لك نإف ؛ راولا ةوق الو « لوألا

 نوكي الف «ضيقنلا فرط دحأ ةهج نم ةرفاو ىعيبطلا راوحلا محب ىثلا ةوقلا هذه ريصن تح
 حرت دق نوكي نأ لب « ناك فيك طقف هريغ عرصي نأو ضرملا لبقي نأ ئثلا ةوف ىف

 ةيحاحصملاو . عرصلا لوب ىلع عرصلا لوبق ال حججرتوأ « ةحصلا لوبق ىلع ضرملا لوبف
 نيللاو «زمغنيال نأ اببف حجرتملا ةبالصلاو « ةيعارصنالا ةئيهلاو ةيعارصملا ةثرحلاو ةيضارحلاو
 رومألانأ كلذو ؛ اكوكش عضوملا اذهىف نكل . بابلا اذه نم ىه ؛ زمغني نأ هيف مجرتملا

 )١( تذأالا: نأل || )١( نءدايط : هيلع || ىءعء اس ءبتاكيرجت :اكحت ||
 سلمي : لمج || امدتف: ف (؟) |١ سوىأ:ىفأ || ىرخآلاو : رخآلاوأ (ه) ||

 )١( هل :لب (م) || نأ مءاعء عت اس د ةكللا : تاكللا (؛) || اعءعامن اع

 د نم ةمتاس :دق (5) || » « اع« عرلع || ) ٠١ ( هببسب ؛ س سيل ؛ ب تسيل : بيسل ||
 )1١( اعره: ىع || )1١( ع نم طقاس : ةيفيكلا عارنأ م ىتلا || )١6( اع « عىه + :ىتلا ||

 )0٠١( م هلرتآو؛ س ةدحاو :ةرفاو || اع , عزاوملا : راوحلا || اعةكحل : محمي || )١1( :نأو

 ||اع « اس« د ةيساحصملاف : ةيحاسصملاو || د حيد : ميرت || سوء بام فيك :فيك || اعذأوأ
 هكوكش : اكوكش || اعابف : هف )١9( || م ةمراصملا؛ هو نواس ةيعراصملا : ةيعارصملا )١4(

 . ىشماه«(ه 2 اعأ6 يس



 ؛ ةيضارملاك لعفس. نأ لع ديدش داذعتسا : رومأ ةنالث دجوت سنجلا اذه ىف لخدت ىتلا

 ىلع الو لعفني نأ ىلع ال ديدش دادمتساو ؛ ةيعارصملاك كعفي نأ ىلع ديدش دادعتساو

 . ةبالصلاو ةيحادسملاك « لعفن ال نأ ىلع لب لعغي نأ

 ميد نإ و ؛ مسالا كارتشا ليبس ىلع نوكي نأ نم بيرق ةثالالا هذه ىلع ةوقلا لوقو
 ةيعراصملال ه هنأ ىف ككشني نأ ككشتملف اضيأو . افلكتم ارمدع ناك دحاو ىتعم يف هعمح

 ثيحنم ناك نإف .هريغ عرصب ثيح نم وأ « عرصنيال ثيح نم ةلخاد بابلا اذه ىف

 هياع ام قرط دحأ دك أت وه سنجل اذه نوكي و«ةفيفخ كشلاىف ةنوؤملا نوكت ع رصنبال

 هدادعتسا ميضي نأ ضرعي هنكل ؛ لعفني ال نأ ىف وأ لعفني نأ ىف ةيلاعفنالا ةوقلا

 ؛ بعصي وأ ىرخألا سانج ألا ف دجوي نأ حلصيال ذإ .مأسقألا نم هريغ كري ثيح نم

 . اهتمهف دق كنأكو ؛ دك أتت ىلوألا ةهبشلا نإف عرصي, ثيح نم ناك نإو

 لبقي الو ىهوج ىه ىتلا ةيئاسفنلا ةكرحلا ىلوألا ةوقلا ةيعارصملا ةوقلاب ىنعن انساو

 ابمأإ اهتبسنو ؟ ءاضعألا ةاتاوم ةهج نم ةوقلا كلتل لكك هذه لب « م ضأللاو دشألا

 معي نأ بجي ةيعراصملا نإ : نآالا لوقنف ؛ ةقطانلا سفنلا ىلإ مهفلاو ءاك ذلا ةدش ةبسن

 .ةك اردلا ةوقلا ىف ىمأو « ةكرحملا ةوقلا ىف مأو « ندبلاف سمأ : رومأ ةثالثب ةقلعتم اهنأ

 صقرلا ةعانص ةفرعك « ةعراصملا لحم ةيعانص ام ةفرعم وهف ةكاردلا ةوقلاب قلعت ام امأ

 || ه٠« ص دلوقو : لوتو (4) | ن « د اديدش ادادعتساو : ديدش دادعساو (؟)

 || سس ةيعارصملا : ةيءراصملا || اس ككئنتملف : ككئتلف (ه) || ن نم ةطقاع : مءالا

 || ماس عضي:عيضب (8) || عنوكتف : نوكت (7) || دوه + :ثيح نموأ )١(
 ©« س «د لوألا : ىلرألا )١١( || ه6 مى اع« ع6 س « د هيشلا ؛ اس هيشلا : ةيبثلا 600

 ( ع« اس «سع د اس : اهبسو (١1؟) || ساو : لاكك )١١( || م(ن(ءم ء«اعع ع ء اس

 ... املإ اهتيسو (١!١-د؟) || ى ءه6ن «م 6« عع اس ءس «د هيلإ:املإ || ه« ني مع« اع

 || ىف عالوأ :نآلا || ه نم ةطتام ؛ عةديدش : ةدش )١6( || اع نم ةطقام : ةقطانلا

 || ىك م « عةكرادلا ىف : ةكارالاةولا ىف || مريردتلا : ندبللا ):١( || س ةيعارصملا : ةيعراصملا

 .٠ د شماه ةيعراصملا : ةعراصملا || اع لثث : ليخن || اع ىهن : رهن )٠6(



 4 تالوقملا - قطنئملا

 ةكرحلاب قللت لاعفأ ةيفيكب ةفرعملا فانصأ نم فنص ود ةلملابو « دوعلاب برضلاو

 قلعتي ام امأو . ةباككلاو ءانبلا ةعانصك ٠ فرت هعوضوم ىف دوجولا ةراق ةئيد هل تسيل امبو
 ناتاهف .ةعراصملا ف ضرغلا كاردإ ىلع لضعلاْ في رصت امم نسحم ةكلم وهف ةكرحلا ةوقتاب

 رومألا م امهنم ةدحاو الو اتسياو ؛ اتكمت نإ ناتكلم امإ و « اتفعض نإ نالاح امإ

 . ةفرصلا ةيندبلا

 ثيحب ةيعيبطلا اهتقلخ ىف ءاضعألا نوك ودو « ىندب صا وهف قابلا وهو ثلانلا امأو

 ةعراصملا ةعانص لاك ءازجأ نم ءزج ودو بابلا اذه نم وه اذهف . اهلقنو اهفطع رسعب

 ةيناسفنلاىوقال ةلماب و ةكرحلا ةوقلل ضرعيام نأل ؛ ةكرحا ةوقلا ىنعم ريغ ودو ؛ ةيعيبطلا

 . ةيفكلا عاونأ نم لوألا بابلا نم وهف

 هيلعام قرط دحأ دادعتسا لاكتسا ود سنحلاا اذه نأ ررقتو ةهيشلا هذه تلاز دقف

 لمفلاب الاعفنا ناك دجو اذإ ام دوجول دادعتسالا ديدش نوكي ىتح زاوما ىنعم ىتلا ةوقلا

 هذهنإف ةلملاب و . ةمحاحصملاك اذدو « هيف دجويال نأل دادعتسالا ديدش وأ« ةيضارملاك

 نأ وحم امإو « ةوق اللا ىهو ةمئالملا ةيعيبطلا ةلاخلا نع ريغتلا وحن ةذخآ لجككتسن نأ امإ ةوقلا

 . ةيعيبطلا ةوقلا ىهو امنع ريغتنال

 || س ةكرحتملا : ةكرحملا () || ءافو ؛ د اهد : ايد (؟) ||سابرهق :رس اح
 :وهر (1) || اعادحاو : امم ةدحاو || اعافمس : اتفمط (4) | ل ء ب كبرحت : فيرصت

 || اع ةتاللا ىف ل : ةعراصملا () || اعىوق :فدب || عدوق + :مأ || نوهن

 || دوجولو : دوجول || سءدزاوملا :راوحلا )١١( || ى © ع نم ةطئاس : ةييطلا (ه)
 «ن م اس ةعيطلا : ةعيطلا || اع لع : نع )١6( || ن نم ةطتاس : وأ ةيضارءاك لمفلاا -١١( و )

 ظ . ىو( نو مءاع ؛ع ( اص ءد رهر : هو )١4( || ىفه
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 مر ودحكسلا
 (د) لصف

 ةوق الو ةوق ىلإ بوسنملا عونلا ىف كوكشلا داريإ ىف

 « لوألا ملامتلا ف حرص دق هنأ كلذو : هانلق ام فالخ ىلع ترعب ةداعلا نكل

 «ةلوهسب لعفتت ال وأ «ىعارصملاك « ةلوهس لعفت اهنأ بسحب « ىوق ىه امنإ« ىوقلا نأب
 هل سيل ىذلا ضارملاك « لعفسي ال نأ ىلع ةوقهل سيل ىذلا وه « ىوق اللاو ؛ بلصلاك

 . عطقني ال نأ ىلعةوق هل سيل ىذلا نيللاو « لعفني ال نأ ىلع ةوق

 «ةلوجبس لعفت نأ ىلع ةوغةرارتلا نإف « تداع دق انتهمش نإف ءاذه ىف لاحلا لمأتلف

 سنج ىف نوكي ءىثلا نإ لاقي ام امأف ؟ سنحلاا اذه نم ىه لهف « ةلوبس قرح ذإ
 ةقيق- لعلف . هياإ تافتلالا عنم نع انغرف دق سمأف رابتعاو رابتعاب عونو عون وأ « سنجو

 ةيوق نوكت امن | ةرارحلا لماو « ةلومس قرحن |منأ اهتقيةح ريغ ةرارحىه ثيح نم ةرارحلا
 ةلخاد ةرارحلا ةدش نوكتف « ةديدش ةرارح اهنأل لب ةرارح اهنأل ال « ةلوهس قارحإلا ىلع

 نوكت ىتح « ةرار# ةضراع « ةرارحلا ةدش نوكت نأ بجوي اضيأ اذهو . عونلا اذه ىف

 ةدشلا اهل ضرعت امنإو « ةدحاو ةرارح اهنأ ىف ىهو « فعضتو دتشت ةدحاو ةرارح

 ةرارحلا نراقت ٠ ةرارحلا ريغ ةيفيك لب « اهباإ تفيضأ ىرخنأ ةرارك ال ةدشلا نوكت نأب

 . لوبقم ريغ اذهو « اقارحإ دشأ اهم ةرارح لا ريصتف

 هبشيف «رخآىش ىلإ سايقلاب المس نوكيامنإ ئئشلا نإف : لكشم آضيأ ةلوهسلا سمأ نإ مث
 . قارحإلا ةبعص هبسحب ىه ءىشو «قارحإلا ةلهس هبسحب ىه ءىث اهلف ةرارح لك نوكي نأ

 || اود : ىف () (||ىوىهع اعءعدق ل :ةداملا («) || نلع:ىف (؟)

 || م « اص لمف الو : لمفتتال وأ (0) || ه ىعراسملامل : ىعارمملاك || ىع اعهنأ : انأ

 سرا ىذلا ضارملاك : ةوق هل سيل ىذلا ضارملك || د ضارملا لع : ضارفلاك || د نم ةطقاع :وه )1(

 || ام ةوق سيل ىذلا نيللاو : ةوق هل سيل ىذلانيللاو || ع هل سنن نيللاو : هل سي ىذلا نيللاو (7) || اس رق

 س نم ةطقاس : رابتعا )٠١( || اس نأ : ام || هىأ؛ اط ٠ع نأ ؛داذإ: ذإ (و)

 ||رس نم ةطفاص : ىف )١4( | عةيدش نوكف :ةدش نوكض )١1( | سءابةوق :ةيوق (19)

 ٠ هءىث ىهو : ىه.ىثو )١8( || ف نوكتت : ريصق )١1( || س لع : يغ )١6(



 4ا/ تالوقملا - قطنملا

 هعرصب نأ ىلع اي وق ءىش ىلإ سايقلاب نوكي ًادحاو ًائيش نإن « ىعارصملالاح كلذكو

 صايقلاب وه نم سانلا نم نوكي دقلب « هنم عرصنب نأ ىلع ايوق رخخآ ءىش ىلإ سايقلاب و
 هبشيف « عرصنم مهرثك | ىلإ سايقلاب وه نم مهنم نوكي دقو « عارص سانلا رثكأ ىلإ
 ةلعافلا ةوقلا نوكتف ٠١ هعارصنا نم رثك | هعرص نوكي نأ ىأ « هذه ىه ةوقلا نوكت نأ

 فيعضلاو ىوقلانم دحاو لك نوكيف « هيف دوجوم ةلاال ام ىمأل ةلمفنملا نم حي رأ هيف
 عرصي نأ ةوق هيف ىذلاف . فعض| رح اللو دشأ امهدحأل نكل «هب عرصب ىذلا ءىثلا هيف

 عرصي نأ ةوف هيذف دشأ عرصني نأ ةوق هيف ىذلاو « فعضأ عرصنب نأ ةوق هيفف دشأ

 . لقا رخ آلا فو رثك | امهدحأ ىف اهنكلو « نيرعألا ةوق امهنم دحاو لك ىف « لتأ

 عون نم انوكينأ دعب « ضعضلاو ةدشلاب امهعئابط ىف نافلتحي امنإ له نيتوقلا ىرتق

 اتاك نإف « اهعون ىف ةيوقلا ةرارل ةفاا2 ةفيمذلا ةرارحلا لب كلذك سيلو ؟ دحاو

 « نيتفلاختم انوكت مل نإ و ٠ عونلا ىف زجمال ةفلاخم ةوقلا نوكتت نأ هبشيف « نيتفلاختم
 هذه لاثماف ؛ رصقألاو لوطألا طحلناك نوكت لب عونلا ىن زجعلل ةفلاخم ةوقلا نوكت الف
 . ليق ايف لكس ءايشألا

 . ةلوجس لعفنت ال نأ ىلع ةوقلاو ٠ ةلوهس لعفت نأ ىلع ةوقلا تناك ول هنإف اضيأو
 تحت ادع دعت « ةلوهس لعفتال نأ ىلع ةوقلا مدعو « ةلوهمس لعفنت ال نأ ىلع ةوقلا مدعو

 دمت امنإ نكل . كلذ ميمح ىف لهاستن نأ نكمي دق ناكل ٠ ةبيرق عاونأ اهنأ ىلع ةيفيكلا

 . ةيناثلا ةمسقلا ىف اهنأ ىلعو « ةيفيكلل عون وه سنج تحن ةرصحنم امنأ ىلع

 )١( اع نم ةطقاس : .ىش (؟) || اس سايقلاب و: سايقلاب ||ى ء سس ىعراصملا : ىعارصملا ||

 ||ىىو ءمء اع ءع باس دووم : ف دوجوب ||عاجنأل :الرمأل (ه) || سي :ىع (؛)
 ||ع نيرص الل : نيرمألا (8) || اس هب عرصني و +- :هبعرصب (1) || ه ىوقلاو فيعضلا : فيعضلاو ىوقلا

 س رثك أامهدحأ ىو لقارخآلا ىف : لفا رخآلا ىفر رثكأ امههدحأ ىف || اس نم ةطقام : ىفو ||

 )( ىء«ذع ءع6 سى امينا : امإ || )٠٠١( اس « د ةرارحلاب : ةرارحلا || ه سيلوأ : سيلو «

 ع ةوقلا اضبأ نوكتت : ةوقلا نوكت )0( ||ى ءه(ء دن ءمءاعأع || )١4( لمفتس : لمت ||

 اع « مي لعفت ال نأ لع ةوقلاو : لعفنت ال نأ ىلع ةوتلاو || دةوقلات :ةوقلاو || )١٠١( ىلع ةوتلا مدعو

 مي لعفت ال نأ ىلع ةونلا مدصو : لعفتال نأ || )١6( ةطقاس : ةلوبس لعفت الا_تنأ لعةودلا مدعو
 ةيفيكلا : ةيفيكلا || ن رص : ةرصحنم (9١؟) || ه٠ ن .ء اع ءعواع ء سعيد 6 ب نم

 م(6عم .٠



 مبارلا لصفلا  ةدساخلا ةلاقملا ١ /غيباب

 ؛ اذكو اذك هنم ىنلا هنإ « لاقي نأب الإ هيلع لدي مل سنحلا كلذ فرعت ديرأ اذإ مث

 ناك نإو « هذه نم دحاو لك نم معأو ةيفيكلا نم صخأ ةماع ةعيبط ىلع لدي الف
 . قحلا ىلع فامم:إ ليبس ىلع كلذ فاكتب نأ نكي دف

 «عطقتي ال نأ ةوق.هل سيل ىذلا وه نيللا نإ :مملوق نأ ودو رخآ ًائيش انهه نأ لعو

 عطقني ال اهب ناكو « ةمواقم ةوق تناكل تناكول « ةيفيك مدع ىلإ اذهب اوريشي نأانإ

 سيل ةيفيك مدح ذئنيح.نيللا نوكيف « ىنعم تابثإ اهازإب داري نأ ريغ نم ٠ الهسم نئنلا
 الإ نوكي الف « زانئالا لوبق ةعرسل دعتس ام.هيب ىنمم تابثإ كلذب داري نأ امإ و ؛ ةيفيك
 «ىنعم مدعال ىنعم نوكي نأ ىرحلاب نيللا نإف . نوكي نأ ىرحآ اذهو « ةيااعفنالا ةوقلا

 « دادعتسالا ةديدش ةيلاعفنا ةوق وه « ةوقال هو“ ام نوكي ذئنيخل ؛ كلذك ةبالدلاو

 ةوت نإ : تلق وأ « ةداملا عنمت اهب « ةمئات ةيفيك « عطقنيال نأ « ةوق نإ : تلق ءاوس

 . ةمئاق ةيفيك تسيل « عطقنيال نأ

 « ةداملا ىف هلباقي ىذلاف « ًامدد ناكنإ كلذ نإف « ةيداملا ةعواطملا مدت نكلو

 ىءم وه لب « ئثث مدع سفن سيل نيللا نذإ نوكيف « ةيفيكو ًايدو+و ىنعم نوكي
 جاتحي « ىزاحم ظفل «ةوق ال« موق وهو ءانهه ظفالا اذه نأ رهظيف . مدعلا نراقي لصح

 ؛ اهمزلي سمأ ىلع لدي ظفل « ةيفيكلا كلت لد. “ هيف ذخأ دت ذإ ؛ هياإ فرضصي هجو ىلإ
 هليبس « ىوقلا وهورخآلا ظفالا نوكي نأ ًاضيأ دعب الن « اهطلاخيالرخآ ئش مدع وهو
 «ةلومس لعفي نأ ىلع ىوقي ىذلا وه هنأ « لوألا هانعم نك نإ و«نوكي و .ليبسلا هذه

 هذه اهمزل, ام نكلو . ةوقلا هذه ةوقلاب دارملا الو ٠ كلذ هلاعتسا نم ضرغلا سيلف

 لبهسم نوكي نأ « كلذ عبتيف ٠ عارصنالا رسع النم هسفن ىف ئثلا نوكي نأ وهو « ةوقلا

 :اذهب || سام: امإ1(ه) || اس نم ةاتاس:نأ (4) || هءاعءاسالو : الف (؟)
 : المم (5) || ن « ه ناكف : ناكو || د نم ةطقاس : تتاكل || اسامعب ؟ ىع« ع « ب هذه

 ||نهيام:هب || اع<عصأ:ىنعم (7) |د سيل ةيفيك ل :ةيفيك سيل (5-8) [||هءاع ةلومع
 « ب تنمي :ممك )٠١( || د نم ةطقاس : ىتعم مدعال (ه) | م6 اسةمئ سيل : ةعرسل
 : اهطلاخت )١5( || اس نم ةطقام : اذه )4+١( || ع ةلباق : ةمئات (ذ) || ىءهءعوس

 || ع « سااغيأ ل : ظفللا || س نم ةئقاص : اضيأ ||ه « اعالر : الن || « ع اهعماجي

 || ن نم طقام : دارملاالو ... ... لوألا هامم (١م-؛) || عاذه : هذه )١0(

 ٠ اط نم ةطقام : الثم (19)



 ا تالوقملا - قانملا

 ساما اذه نم ىه «عارمدنالا رمدع ئالا نوكي ام ىلا ةلاخلا نوكن ىتح «هريخل عرمدلا

 ( اهمزلي امب « ام ةوق ىلد كاند» لد ذإ « كانه اي ©« اهمزلي امب ارماح لد دقو « ةيذيكلا نم

 3 ةوقاللا كلت سفن اهب دري لو « ىرخأ ةوقال وهو

 : لوقي هنأك نوكي ىتح « ةوقلا كلت سفن ةوقلاب دري ل نوكي « ًاضيأ انهه كلذكو
 « ةلوهسب رخخآلا ىف لعفي نأ ىلإ هب لصوتي ىتح هيف لعفيام ئثلا مواقي هب ىذلا ىنعملا نإ
 ليوأتلا اذه ىلع لوقلا اذه مه نإف . ةوق ىمسملا بابلا وه « ةلوهسب هنع لعفنيالوأ
 . سنحلا اذه ىف ىرحتأ سانجأ نم ءايشأ لخدت ملو « للعلا تحازنا

 مو « اوبردتي /نيذلا ةادثلل عوضوم « سايروغيطاقب ىمسملا باتكلا نأ ملعتاو
 ناسنإلا لاح نأكف « افيةخمتزي وجتلا لك هيف زو# د لب « ىغبنيام قيقحتلا نم هيف غلبي

 ةلما هذه ىل>» « هريذ عرمدب نأ نم نك. اهطسوتب و « عرمهنيال اهب ىلا « عراصملا

 معتملا ىلع للصف اذان ؛ اهيلع لدي نأ نكمي « ةفورعم ةلاح « باتكلا اذه ىف اهماإ ريشأ ىلا

 « همهف رسعو ّىدتبملا ىلع شوش « عرصي (ببب ةلاحو « عرصنيال اب ةلاح انهه نأ
 ممألا اوشوش « دعب نم نودراولا مث ؛ بابلا اذه ىف ءايشألا نم ريثك ل« كلمهاذ

 . رهاظلا ىلع هوكرتي ملو هيف

 « ل. ةنيال نأ ىلع ةوقاللاو لعفنيال نأ ىلع ةوقلا لجن نأ نكمي هنأ موق نظ دقو

 « ىلع ةوق هل نإف « نيللا للام « نيئيش ىلإ سايقلاب نيفلت+ نيرابتعا تاذ « ةدحاو ةوف

 || د اهمزاي ام ٌةوق الودو : اهمزلي امر || م6 اصابه : امب || ن لع لد : لع كانه لد )0(

 || ىكلذكت ؛ م كلذك : كلذكو (4) ||(  اس 6« دنم ةطتام : اهمزلي اب ... ... كاه اك
 || ن نم ةامتاص ( : «اع6اس هيف : هيب || هه همراَش : مراَق || م نم ةمتام : هب ) 0 (

 || ىعيه نع و نى م(« اع«ءاص ء س نم : ىف || ىءيه(6ن(ءم(ءىععياصءدلعفن : لعف

 اربردتي ل || مةادبل : ةادعلا || سن : نأ (م) || نءمءاعءععسءدءبذإءدأ (5)
 || ساد نكمي : نكح ||ه « اع ىذلا : ىلا )2( || ن نم ةمقاس : ناسالا 6 || «مع(ام

 || نرلعلا : لمملا || د دصق :لمض 1| م بإلا : باكلا )١١( | اع © سص نم ةطقاس : نم

 || افتر لمت : لمجي || ص نم ةمقفاس : نكمي هنأ (16) || مه نيدراولا نأ : نودراولا (١؟)

 «ع لمفنت نأ ىلع ةوقاللاو ؛ د لعفني نأ لع ةرقاللاو : لعفني ال نأ لع ةوفاللاو || ه لعفتي : لعفتي ال
 . ىويوهد(6 م6 اص ©« ص نم ةمقاص ؛ ن لمفب نأ ىلع ةوتاللاو ؟ ام

2162) 



 عب ارلا لصفلا .. .ةسماخلاا تلاقملا ربو

 هيف ةدحاو ةيغيك كلو 0 ةلورس مطقني.ال نأ ىلع ةوق هل تسياو « ةلوهس عطقني.نأ

 ىذلاو « ةلوومس ضرعال.نأ ةوق هلخ « ةحرمس ضرمي نأ ىل> ةوق: هل سيل ىذلاو « اهنيعب

 عرمصنيال نأ ةوق ل يذلاو « ةعرسب ضرميال نأ ةوق هل سيلف « ةعرسب ضرمب نأ ةوق هل
 امنإ ةهج نم امل لاقي ةدحاو ةيفيك هذهف . ةلوهسس عرصنب نأ ةوق هل سيل « ةلوهس

 سيل نأ ىف مهتدان نإ 0 كلذك-ناك نإ و هنكل ؛ ةوق تسيل ابن[ ةهج نمو «"ةوق

 «ىعيبط فعضوه ىذلا « ةوقاللاو «٠ لدفلا ةوق ةمواقم ةوق هل تسيل ايف ىه امنإ «ةوق
 . رجم هنإ عضاوملا ضعب ىف هل لاقي نأ ىرحلاب ىذلا

 اذه ىف هنولخدب اوسيل مهنأكف ( ةعواطملاو لوبقلا ةعرس ىلع ةوق نوكيال نأ امأو

 نإذ . لمف ةوقو « ةمواقم ةوقو « لاعفنا ةوق : ةنالث .ماسقألا مل قبب كلذلو « بابلا

 عماملا ناكو « لاعفنالا ةعرسلإ سايقتاب ًازجع ةمواقملا ةوق اولعج نكلو « اذكه اولعفي مل

 نأو لعفني نأ نم لوألا.ةؤقلا هياعام ذخأ ىف لاكتسا امهم دحاو لك نأ « امهنيب

 ىنلا ةنفككلا نم عونلا هلعجي نأ ىلإ ليمي ىذلاود عماج امهثيي نروكي لكذيح هنأت «لعقنيال

 « ةيعيبط ةوق ىمسل اهدحأ « هتحن نيلباقتم نيءون نيذه لعجيو ©« سلحلا اذه وه

 لعف ةوق وه ىذلا نيبو « عماملا اذه نيب « عماج ىلإ جاتحت انكل . آيعيبط ًازعرخالاو
 نأ ىلع « ثداح ضأ ثودح متي هب أدبم ئثلا ىف نأ عماملا اذه نكياف ءرمسي اذهو
 ىلاو « ةلوهس ىتلا « ةيلعاذلا ةوقنا تناك « انفلكتو اذه انلعف نإن . هب حيرتم هيودح

 . ففاملا اذه ىف ةلخاد « هلوهس لاعفنالل ىتاو « ةمواقل

 ميرألا ىلإ ةمسقلا نوكتو ةيقاب نوكن « ادريذو « ةروك ذملا تاعانشلا نكلو
 عي بابا اذه ىف اندروأ نإ انإن « هانلقام ىلع نآلا رصتقنلو . ةلصف.ال ةلخادتم ةمسق

 : لع || م نم ةطقاس : سيل || ه ءاع هني : اهنيعب (؟) (|اعاهف :هيف || ن سياو : تساو ()
 نمر رق اهنأ ةؤجج نم (0--4) | م نم ةطقاص : ةعرمب ضرمي ٠.٠ ةوق هلف (© - ؟) || م نم ةلتاس
 : ىذلا ىعيط || ى«ه ةرقو ةءراتملا :ةوق ةمراتم || اعود : ىه (5) (|د نم ةطتام : انأ ةهج

 نأ نم )1١-١١( || م كلذكو :كلذلو (5) | اس نم ةطقاس : ىرحلاب (7) || ىىذلاو ىىيط
 ةلصفنم : ةلصفم )١4( ىع عنم ةطقام : هنحن )+١( (| م نم ةطقاس : ىذلاوه .٠ ٠ لعقنب

 .٠ ساذ[: نإ || ده نإف : نإ إن || مع اس



 ؛هتلاط[ نع الضف « قطنملا ىلع باتكلا اذه مدقت ىف ىودج ريبك الو. «لاط هدارإ بجام

 «ةيفيكلا نع ةجراخ ةلوقم ىف امإ « سنملا اذه تاياغ عوقو ببسب نظي نأ ىغبني الو

 . عونلا اذه.ريغ ةيقيكلا نم عون ىف امإو

 هلاثم «٠ اهتحت رحنآ امون لخادي وأ « ةيفيكلا نع اجراخ عقي دق عونلا اذه تفإ
 . عرص سفن هيف ثدحي ال نأ ىلعو « اعرصرخأ ىف ثدحي نأ ىلع ةوق هل ىعراصملا نأ

 .٠ عضولا باب نم ىه ةياذلا ىلإ كيررحتلا ال « هنع لصحن ىتلا ةياغلا ىنعأ عرصلا ةئيهو

 « ةلوهس ضرملا لبقي نأ ىلع « ةوق هل « ضارملا كلذكو « لعفلا باب نم كيرحتلاو

 لاملاب هنأل ايعراصم ىعراصملا ىمستال انإن . ةيفيكلا عاونأ نم لوألا عونلا نم ضرملاو

 مل نأ لبق نم لب « ضرملا هيف دوجوم هنأل اضارمم ضارملا الو « عرصلا نم ةروكذملا

 تسيل ةياءذلا كلت نكلو ءود فيك هنإ لاقي هب اعف ىنعم اهسفن تناك نإو كلذ ةوق
 . اضصاالو احرص

 [ سماخلا لصفلا ]

 (ه) لصف
 تالاعفنالاو ةيااعنتالا تايفيكلا ىف

 « ةيفيكلا نم عاونألا سنجو « ةيفيكلا نم عاونأ ىه ىتلا نم ثلانلا سنحلاو
 لب « ماع مسر هل ركذي مل هنإف كلذكو . ىتاالا سنا لاح « همعي مسا ال هنأ ىف هلاح

 املع الوقم رخآلاو « كارتشالاب هعاونأ لع الوقم نيء“الا دحأ لعجو « نا#”ا هل لعج

 الن : الو )١( || اعىف ؛ د لع : نعإ| م « اس فو ىودج : ف ىودج || ىء هرياك :رينك )١(

 ةلتاس : انحش (4) ||* عوو + :ريخ (ع)|| سنم ةطقاس : عوقو || تعم« اعءام د
 (اع6 سعأ د همت : سمن || ىىف : هِف || اع لعوأ : ىلعر || اعاعارص : اعرص (ه) [| ن نم

 :ايعراصم (8) ||اعنإف ل : ضارما (0) || اع لمفلا : عضورلا )١( ||| ىع ه
 ؛ اع« ص ء بعو : عاونأ 1١١ اع سيل : تسل || اع كلذ : كلت )0( || نس اعراصم

 ةطق اس ؛ مء اس« >ءاونألا : عارنألا || ص ةرفيكلا عاونأ : ةيفيكلا نم عاونأ || ص عاونأ نم عون

 . اع هلط : ١لع (7١)||ه اع « ع كلدلو : كلذكر || ساهل لس : مماال )051( || اع نم



 : تالامفنالاو ةيلاعفنالا تايفيكلا سنج هل لاقي ساحلا اذه نأ كلذو . اًيزاع الة
 هبش ام تالاءفنالاو « لوألا عونلا نم ةكلملا هبّدام اهنم « ةيااعفنالا تايفيكلا نوكتق

 لاعفنا نم ثدحت اهنأل « اهعاونأ ضعب ىلع لاقي ةيلاعفنالا ةيفيكلا مساو . هنم لاحلا
 هنم ثدحي هنأل اهضعب ىلع لاقي و « دبكلا ىف محتسملا داحلا جازملا عبت ىتلا ةرفصلا لئم
 . ساوحلا ىف لب ءىث لك ىفال لامفنا

 مل اذإ ةرفصلا نأك « تايفيك تسيل امنأ اهيف لاقيام رهاظ مهويف تالاعفنالا امأ

 «ةرفصلا ىلإ ذخآ ىأ « رارفصا اهنأل ال « ةيفيكلا ةلوقم نم نكت مل اليوط انامز رقتست
 ةيفيك ىلإ ىدأ امبر لب « ةيفيكاضيأ نكي مل « هتدم لوطت هانمهوت ول رارفصالا نإف
 ةلوقم نه رارذصالا اء] ؛ ملي و رارفصالا ىف اهياإ ىه امدنعو «اهرحت] ىف ثدحن

 رارقتسا ترقتسان « اهمأإ ىبتنا دق رارفصالا انمهوت اذإ « اهسفن ةرفصلا لب « لعفني نأ

 لاط كلتو « ةعاس وأ اموي تنبث هذه نكل « !هتامز لوطي وأ مودي امم « ىرخنأ ةرفص
 ةرارحلاو داوسلا كلذكو « ةيفيك ةدملا ةليوطلاو «الامفنا ىمست ةرفصلا هذه نإف « اهؤاقب

 . كلذ هبشأ امو ةدورباو

 .هلوقم نع ءىثلا اجرخم هرصقو نامزلا لوط نوكي نأ عنمو « رهاظلا اذه حلصأ نإذ

 نوك تالاعفنا ىمست ىناللا نإف « لاحلاو ةكلملا كذ ثيح لمف اي « ابف الخدم وأ

 لاقي دق م « اهسنج مسا تعنم الاوز ةعرسو « اهتدم رصق نم اهنكل « تايفيكاًضيأ
 ؛« لامفنالا وهو « ريغتلاو ددجتلا ف وه ىذلا سعألا مساب تي“عو « سيل هنإ ليلقلل

 نم ةهباشمل « اهيلإ لوقنملا وأ « امل راعتسملاك مسالا اذه نوكيف ؛ تالاعفنا تيمسف

 صالا نوكي نأ ىرحلاب و . هنم همهفب ةداعلا ترح ام اهيلع مسالا اذه قالطإب داري نأ ريغ

 . هسنج نع سم االل اجرخم لاوزلا ةعرسسل دادعتسالا نوكي الآو « كلزك

 ||هاهن : ام || ند( ىهد ل اثم (؟) || س نم ةلقاس : هل || مالوه : الوق (0)

 || مءاعءاس ءدانمه وي || سابتأل : هنأل (:) ||ىءه؛ ن(م(6 اع« ع «© اس « د نم ةطتام : هم 6

 : ىتفي || م « اع « امرخآ : اهرخآ ( 5 ) : هءانهوت (8) || م« س تالاعما : اللامقا (ه)

 : تبا || ى «ه نعي م(ءاس امز :اهامز )١١( ىع6 نيم(« اع6ع«6اسءسءد(«ب ىف

 ؛ ددربلا وأ ؛ س«ب دربلاو ؛ عةدوربلا وأ : ةدوربلاو )١8( (||م 6 اع« ام تيقب؟ ىءه « ن تبنت

 :رصق نم ( )١١ ||هىلا : ىنالا )١١( 1| ىىءهء؟ع ءىثلل : ءىثلا )١4( || « م ءاعءاس

 : قالطاب (19) || اس ةبياشملا : ةبباشمل (14) || ن ء اس « س © ب نم ةطقام :دق || ن رصقل

 ٠ د مألا : ماالل )7١( || نع نم ةطقاس : ام || م « اس قالطالاب



 ١ تالوقملا - قطنملا

 ىتلا ةيفيكلا ىنعم : ةيالث ناعم ىه « ناظفللا ناذه اهملع لدبي ىلا ىناعملا نإف نآلاو

 : (مل تابث ال ىلا ةيفيكلا ىنعمو . دحاو ظفل ىف ارصح دقو . ءاقب

 ىلع لدي اًضيأ الو « عونلا اذه تحتام عيمل ماء ىناعملا هذه نم دحاو لك سياو
 معي دق ىناعملا هذه دحأ نكل ( عونلا اذه تحن ةبترص عاونأ اهب لصفنت ةيقيقح لوصف

 اهلك تايلاعفنالاو تالامفنالا إف « ساوملا اهنع لءفنت ثيحب اهنا وهو « ةنئالللا
 اهكراشت ءايشأ ام داوم ىف لءفت نأ اهبنأش نم اهنأو « ءىث اهمعيو « كلذ ىف كرتسن

 داوسلا حبش ررقي اضيأ دوسألاو « درابلا لءفي درابلاو « راحلا لءفي راح لا نإف « ىنعملا ىف

 . ليختلاو ساوحلا ىف

 ىتاممحلا لاعقنال | لبس ل ءماسج الل ضرعت نأ اهعئابط ىف حصير نأ ىف كرتشن اهدجتو
 امنأ « هيف ققحلا سمألا فرعي نأ ىلإ سمألا رهاظ ىلع نظ» ناك نإو « ةيرانلا ةرارحلاو

 سيل اهيف ل صحم ام لوصح ذإ « رانلا ةدام ىف اضيأ الو « لاعفناب رانلا ىف دجوت مل
 . ةمئاقلا تاعوضوملا ىف لاعفنالا امنإ « لاعفناب

 ةرارح ىه ثيح نم اهتعيبط نأش نم ةرارحلا نإف « لوقلا اذه ميلست ىف انحماس نإف

 لسعلا ىف لصحت مل نإو « لسعلا ةوالحو . رانلا ريغ ىف ناك نإو « لاعفنالاب ثدحن نأ

 : لسع تنوكت رومأ ىف دجو لاعفنا لوبس ىلع تئدح دقف «لسعلا نم لاعفنا ليبس ىلع
 نع ثدحن نأ حصي ثيحب اهنأ ىف كلذب كرتشنف «ةولح كلذب تراص ام ًالاعفنا تلعفناو

 ع نم ةطفاس : ةيةيقح (6) || دارصح : ىفارصح (؟) || س اال : اء (؟)

 || مءاس«ض ءد 6 ب اهدحيو : اهدجترو )٠١( || ع نم ةطقاس : تالاعقالاو )١(
 || د الامقتا : لامها )1١( (||سيىف : لع )١١( ||اع نم ةمتام : ف حهي ذأ

 ديري ل : ةمئاتلا )١8( || اص نم ةدقاص : لاعفتا سيل . ٠٠ ةدام ىف اضيأ الو )١18-1(
 ةمطةك الثم هل ةروم ةيةيكلا كلنا دوبو ام ةةيةح ريذ ةقيةحو دوجرو اهل ىلا تاعوضوملا ةماقلا تاعوضوملاب
 : ةرارحلاا اهل تضرع مث ىرخأ ةةيدح دوو امل لب ال ةروم تسيل ةرارحلا نوف ةرارحلا ايف تدجو دقو ديدح
 : ىف ||» « اعاندعام : احمام||ه ءاعنإو : نإف )١4( || سس « ب ىف [بلملا ىف تلخدأ ةيشاح]
 || س اول :ةواح )١09( || اع ثدح : تثدح || اعنم ةطقاس : لسملا نم لاعفت | ليس لع (17) || ه ىلع
 .دروأ:نأ|| ىىوه« نم « اع واس ءس ء د كلذ: كاذب



 سماقتا ليصفلا ةسماهلا ةلاقملا ل

 ءامسضت امي عوضوملا لاعفناب ثدحي اهضعب نأ ق تفلتخا نإ وام عوضوم ىف تالامفنا

 . اهيلدفنتت ساوحلا نأ اهفانصأ عيمح عم و ؛ عوضوملا.ىف لاعفتال اعْنت ثدحي دق ابضعسو

 : رومأ"امق لخدت نق ةغماحلا ىتاعملا ءذه نوكتت نأ لاحلا رهاظ عنمي سيلف اذه عمو

 ةبالصلاو ةسوبيلاو ةب وطرلا لئثم .. .سنحلاا اذه ريغ ىف هنأ الإ ةيفيكلا باب نم وه ام !هنم
 مل نإو هنإف « ةسالملاو ةنوشحللا لثمو ؛ تاسوسحم اهلك اهنإف « ةفحل'او لّقالاو ئالاو

 «صألا رهاظ ىف ةسوبيلاو ةبوطرلاو . سوسحم وهف « مضولا نم لب ٠ فيكلا نم نكت

 . ةوقاللاو ةوقلا باب نم ىه اًضيأ نيللاو ةبالصلاو

 ةسوبيلاو ةينئطرلا امأو « ةسمالملاو ةنودحللا تجرخ ةيلاعفتا تايفيك انلق اذإ انكل

 دادمتسا-لاكتسا اهنأ ىه اهتيهام نوكت .نرأ امإ اهنإف « رظن اهسمأ ىفف نيللاو ةبالصلاو

 وهرحآ مأ نوكي وأ «ةلوبس لكشتي الو زمغنيال نأ فو« ةلوهس لكشتي و زمغني نأ ىف
 رخآلا ألا ةهج نم سحن امنإ نوكتو « ةيفيكلا هذه همزايو لص< دوجوم هسفن ىف

 . رخخآلا دوجولا كلذ ىلع الياد ةيفيكلا هذه نوكت ىت>
 زمغنبال وأ زمفني ثيح نم هل ودأ .سحلا ىف هلوخد ىف هلا> لمأتي نأب نيبني اذدو

 سحلا هس نأ بحي ]1 « ىدع ىنعم وهف « زمغني ال هنأ امأ . رح'آ ءىث ةهج نم وأ

 . انيمش رصبن ال نوكت نأ ود ةماظا انراصيإ و « ةماظلا دنع لطعتب اك هلطعت لبس لع
 ريغك « نيإلاو « ىدوجولا كاردإلك « سللاب هل اك اردإ نوكي نأ هبش بلصلا من

 ىلع ةكرح لوبق رهف نيالا ىف ىذلا زافنالا امأو . ًالصأ ةعنامب هعم سحي ال ىذلا ىدوجولا

 . سللانودرصبلاب اًضيأ زاغنالا سحيدقو . ةطساوب الإ ةسوسحمريغ ةئيهلاءم ةكرملاو «ةئيد

 )١( س نم ةطقام:ام || ام لاعفنا : تالاعمتا || )١( دممتجيو : ممجو (؟) || ددقف : دق (

 || ع اما: هنأ (4) || سهنإف : وض (5) || س « ب ةبالهلاو نيللاو : نيالاو ةيالملاو

 || اع6عرمقني :زمغني )٠١( || سس ةبالملاو نيالاو :نيالاو ةبالصلاو (7؟) || اعىهف (ه - :)
 ليغ ال ||ه 6« اعىفرأمىواعءامءدء« امه : ابي ||ىى6ه(« ن« مءاعءع ءاح :قر

 ريش زمغني ال وأ زمغني, || عنيي ؟ سا« ب نير : نيب || ن كلذو : اذهو )١8( 1||اع« عرمشنيال

 : هلطمت ( ١6 ) || اع « عرمغتي ال : زمغني ال || سس نم ةطقاس : ءىش )١:4( || اع « ع رمغني الوأ

 ى ع اعريغل :ريفنك || ه6* م ءاساكاردا : اكاردا )1١5( || نت «دوهر :ود || د لطعت

 ء ىبنم ةطقام : رصبلاب || س ةكرحلا : ةزيملا (18)



 146 تالوقملا ب قطنملا

 نيالاو ةبالصلا نأ ىلع ًالياد كلذ نوكي الف « اهؤطي و لكشلا ىلإ ةكرللا ةعرس كلذكو

 . لقمت ناعم تادادعتسا ىه ثيح نم تادادعتسالا نإن « دادعتسالا اضيأ الو

 .. ةمواقلل ةبالص كانه سحم لب.« هعراصم اهسحم ال ىعراصملا ةوق نإف كلذكو

 5 هوحولا نم ةهوب بلص» مل هدف ىذا ءارملا نإف 4 ءارهلا 4و خوفنملا قزأا كلزكو

 . باصلا سحب مك هسحن سحلا نكل « ناك ام هتعيبط ىف وه لب

 ىذلا ىعيبطلا دادعتسالا ريغ وه « ةمواةملا نم سحن ىذلا سعألا نإ حايرلا كلزكو

 ناب الو « قزلا ىف رصحتا نإو « ابلص هعبط ىف دقمني ل ءاوحلا نإف « دوجوملا ءىثبا ىف
 5 هب سحب الو 2 هيف دمجوم ىيبطلا دادعتسالا لب 6 احيير راص

 «دادعتسالا كلذ ريغ وه هتاذب سحن ىنعم نم دبال ناك نإ هتاذب سحب ىذلا ىنعملا نذإف

 هذه دحأف « راغنالا ريغو « زايننالا هكرح سفن ريغو « هعم نوكيو هب راقي ناك نإ و

 ىتلا تايفيكلا سنج نم ثلاثلاو « فكلا باب نم ال هكرحلا باب نم رخآلاو « مدع

 . تالاعفتالاو ةيلاعفنالا تايفيكلا نود تايكلا ىف

 سحي ام وه ةسوببلاو ةب وطرلا ىف نيربتعملا نيرنعملا نم سنحلا اذه ىف عمي ىذلاف
 اهو ؛امبن» سحب ال ام وه ةوقاللاو ةوقلا باب ىنعأ «رخآلا بالا ىف مي ىذلاو . امهنم

 نوكت فيكف ©« فيكلا باب نم ةتبلأ نكت مل امن ةسالملاو ةنوشحللا امأو . نامزالتم
 امضعب نوكي نأب مسحلا رهاظ ىف ءازحألا فالتخا ىه ةنوشإلا نإف ؟ ةيلامفنا تايفيك

 ةنوشحلااو عضولا ىف ءازحألا ءاوتسا ةسالملاو .عضولا باب نم اذهو ءارئاغ اهضعب و ءاثنأ

 : كلذكر (+) | نس نم ةطقاس : سيل || ع ةسوبيااو ةيوطرلاو : ةسوبلا وأ ةيوطرلاوأ (؟)
 ؛ د نان :نإو (م) ||س مل: ع 01( || اعهحمال : امحيال || ه« ص« ب كلدكن
 || ع نم ةطقاص ؛ س « بودو : و» ||اس نم ةطقاس : دبال )٠١( || س قدزلا : قزلا || ىء هنأ
 ||د نم ةادفاس :زاهن الا ريذو || م نعو : رينو ||ىىو(أ«ذءاع؟ع ص «ءد(6ب هنرادي : هبراشي 001(
 : تايفيكلا || ع سنج كلاثلاو : سنج نم كلالاو )١١( || ىء ه ؛ ن « اعدحأ نإف : دحأ
 م « خىذلاو : ىذلان )١14( || م « ع تاينيكلا : تايكلا || اعنم : ىف )١1١( || ه» ةفيكلا

 || عامجلان : الاف (15) || مع(« اعو عع اص هم : امهلم 016) || دودو : وه )4:١(

 . اصابات : انتت )١8( ||همدع لس ؛ اعره : ىع )1١١(
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 لاكشألاو ريداقملا سحن اك ةطساوب الإ ةسوسحم ريغ انكه ىه ثيح نم ةسولملاو

 ةلمح نم نركت الف كلذ ريغ وأ داوس وأ نإ وأ ةبالص ةطساوب حسحأ نإف « داعبألاو

 لالا سمن: ةهج نم ايئأت سملا ىف لءمتال اه'إف « هابس ىف نحن ىلا تاسرسا

 ةرارح وأ نبا وأ ةبالص وهو رخخآ سمأل لإ ©« مضولا وه ىذلا اقلطم اهازحأل ةضراملا

 . كلذ ريغ وأ ضايب وأ

 لاحريغ للملا كلتف « ةطساوب ال ةقيقحلاب !م سحمي لاح ةسالملاو ةنوشخل تناكنإز

 لقنلا امأو . ةيفيكلاحلا كلت نوكتو « عضولا وهو « اهتازحأ نم امل ضراعلا سمألا

 «لاطاب ةيككلا باب نم امهنأ امهب نظب ىذلا نإف«ةيفيكلا باب نم الإ اسيل امهنإف ةفحللاو

 ناك امنإو « ةوقاللاو ةوقلا باب نم امهنأ امهب نظي دق هنكل ؛ كلذ نم انغرف دق انأكو

 « اًضيأ اههبشأ امو ةرارحلا لثم سنحلا كلذ ىف لذدت ةيلعفلا ىوقلا تناكول كلذ نوكي

 ثدحي ام ةلمج نمو « تاسوسحملا ةلمح نم امههو « بابلا اذه نم اضيأ ةفحللاو لقنلاف

 دحاو وهو « لقتيف درييو ©« فخيف نخس مسحلا نإف « تالاعفنالاب.ماسجألا ىف

 دعصتف فخ دق ةنخسنملا ضرألا ءازحأ كلذكو « ةرارحلاب فخ ءام راخبلا نإف : هنيع

 عم دقو © اردق داد:. نأ ريغ نم القث دادزؤ ضرألا ىف ءىثلا نفد. دقو « ةنخدتم

 لما اذإ « لقأ وأ رثكأ نزو ال ثدح تعمججا اذإف « ان نو اهتلم ةنابتم ءايشأ

 لاكشألاو ((-9) || ه6 م نم ةطقاس : لاكشألاو || اع ىه + ؛ ه « ع ةسالملاو : ةسولملاو )1(

 ةطساوب تسحأ نإف || س نم ةطقاس : داعسبألاو )١( || ى«ن « اع «ع «د لاكشألاو دامبألاو : دامألاو

 « د نم ةطقاس : داوس وأ || ن نم ةطقاس : نيل وأ || ه « م نم ةاعقام : كلذريذ وأ داوس وأ نيل وأ ةبالص

 ||ع نم ةطقاس:ةضرالا (4) 1| سارثأت : اريثأت || سنم ةطقاس :ىتلا (6) || ىءنءاع« عع س

 || عامماق : امهناف (8) || س لحي : سحي || عقنوشفلا : ةنوشنف (1) || د ضايبو : ضايبوأ ()
 لقتاو : لتثلظ )١١( ||ساذه : كلذ (4) ||م : رهظ : نظي || ىء عاتسيا : ايبا
 : ةخنملا|| د نفاخ : فء )0م ع امهلاف ل ؛ اعاه ل : ةفحلاو || ع لقتلاك ؟ نءد

 .ه؟زو : اهنزو )٠١( ||اغف ل :نندي )١4(  ||عآةخملا
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 ]ا سداسلا لصفلا ا

 (و) لصف

 كوكشلا قاب لح ىف

 شاشفنا هب دار, و لذلخت لاقي دقف :ناعم ىلع اهضعب لدي دقف فناكتلاو لذلختلا امأو

 (ىل فناكت لاقيو . شوفنملا فوصلاك اهنم دعابتتف اهنم قرأ مسج اهلا نأب ءازجألا

 لبقأ ماوق ىلإ مسحلا راص اذإ « لخلخت لاقي دقو . ريكلا دنع ضرعي م « كلذ لباقي

 لوبقل لخلخت لاقيو . هلباقمل فئاكت لاقي و . هيف عقي لاصفنا ريغ نم ليكشنلاو عيطقتلل

 . رغصأ اج اهنيعب اهوبقل فناكت لاقيو . ربك أ اح ةداملا

 دشأ رانلا نإف « هلفخا كلذو ؛ دحاو ىنعم امب'أ امس نظي دق كلاثلاو ىنانلا ىنعملاو

 بطر ءاوملا ذإ ©« عيطقتلاو لكشتلل هنم لبقأ سياو 4 مجا ةداي ز ىنعمب ءاوملا نم الخاخت

 .اًسبيو ةمواقم دشأ تراصو رك أ يح تلبق اًران لاحتسا اذإ ءاوحلاو « ةسباي رانلاو ادج
 تبتتيال نم نظيف «ماوقلا ةقرو محبا دايدزا هل ضرع « ءاوه راصف نفخ اذإ ءاملا نكل
 ا لوقنف نحب امأو ١ دحاو نيسعألا نأ ءارقتسالاو ليثملا وفع عبتي و هكح ىف

 ىنعملا امأو «فيكلا باب نف ىناثلا ىندملا امأو «عضولا باب نم وهف لوألا ىنعملا امأ
 دقو . مج ةدايز هنأل « ملل ةنراقملا ةفاضإلا وأ ةفاضإلا نراقملا كلا باب نف ثلاثلا
 لخلختلا ؛ منا ةداي ز ىنممب ىذلا لذلختلا هيف نراقت دربلا تاوذ رصانعلا تناك نأ قفتا

 مدق : دمت || ىءعامأ : امأو (:4) || م « ع نم ةطقاس ؛ ىىء ه« ن « اع ناي : لح (؟)
 || ع روملاك : فوملاك || ماني, : اهنم )0 || مهاعم : هيداريبو 1| اع نم ةطفاس
 ع ىنمملات : ىتعملاو (9) || ١» لكشالر : لكشتلاو ( ؛) || م « اس « دربكلا ؛ نس « ب نكلا :ريكلا (1)
 : لكشتللا )٠٠١ || ن نم ةطئاس : ىعم || اع نم ةطقاس : امهنأ || ىىوه « اعدت : د
 : تراصر ||ه «اععلبق : تلق || د ملا ةداب ز ىعمب + : ءاوملاو )1١( || ىى اع ٠ علكشلا

 ||اععمي :عبتلم )1١( || خي تبني : تبت || س نم ةطقاس : ءاوه )١١( || « تسداسد
 وهن لالا :نف ثلالا )١4( || ىء ه6 ب نمو هن ىناللا :نف ىنالا )١4( |[ اع أ +- :نيرمألا
 © باهيف : هيف )١5( || م نم ةطقاس : ةنراقتملا )١١( || ا نم ثلاثلا ؛ ى« عو ص « ب نم
 . ن6 ص
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 ظلغلا ىنعم ىذلا فناكتلا « مج ب فنرادمقق ىنعمب ىذلا فئاكتاو ؟ ةقرلا ىنممب ىذلا

 لذلخت دادزاف اًران راص اذإ ءاوهملا لثم « دضلاب رحلا تاوذ رصانعلا تناكو . ةمواقملاو

 درابلا امأو . كلذ ىف دضلاب ناك ء ءاوه تراص اذإ رانلاو « ماوق لخلخم ددزي ملو مح

 هل ضرع « ًادراب راص اذإ راحلاو ؛ (ىيمج نالخلختلا هل ضرء « اراح راص اذإ هنإف

 . ىرخأ عضاوم ىف بتك ام ىلإ تعنت الو ؛ققحت. نأ بجي ىذلا وه اذهف .اعم نافناكتلا

 « لوألا ميلعتلا مظن انترابعب ذاحنلو « سنهلاا اذه حرش نم غلبملا اذه ىلع رصتقناو

 ةيااعفنا تايفيك هنم سنحلاا اذه نإ : لوقتف كوكشلا هعم لوز: هجو ىلع هيف ليقام مهفتل

 امل لاقي سياو « بارغلا داوسو « لسعلا ةوالك « ءىثلا ىف ٌةغسار ةراق نوكي ىلا ىه
 اهتع لعفنت اهتأل لب اهب تلعفنا دق ةلا2 ال هيف ىه ام نؤكت نأ بحي هنأل « تايلاعف ا اهنإ
 ةيزم اهلف « هذه ضعبو « اهريغو ساوحلا وأ « طفف.ساوحلا امأ . روك ذملا وحنلا ىلع

 د نوكي نأ الإ اهماسجأ ىف دجوت ال ابنإف « داوسلاو ضايبلا لثم « لاعفنالا ىلإ ةبسن

 ؛اهبجوي جام لصح ىتح ةسوململا ىلوألا تايفيكلا ىف اهعوضوم ىف تالاعفنا اهابق مقو

 لجحلاا نم هيرتعي ناسنإلا ىرر“ كنإن « تاسومللا عبت, ةقيقحلاب تاسوململا ىوسام نإف

 ضرع نإف ؟ لجولا ىف ا ةرفص وأ « لجحلاا ىف مك ةرمح كلذ عبتيف «درب وأ رح لجولاو
 ةرمح اهبتو « اجاص رقتساف ©« تبنف « ةدالولاو نوكلا ليصأ ىف بابسألا كلت لثم

 . ةيلاعفنالا تايفيكلا ةلمحح نم تناكف « نيمزال ةرفصلاو ةرلا تراص « ةرفص وأ

 . هبجوي ام تيايف ثدحي جازم تباف نوكلا دعب ضرع اذإ كلذكو

 ءام لاعفنال مل ضرع موق نع لئس اذإ ىذلا ءىثلا لثم وهف لاوزلل ضرعي ىذلا امأو
 نونزعي امنإ هنأ ةداعلا ترح دقو . هنم م ضرع ام ىلإ تفتت لو « هب باجي نأ حلصي مل

 :لثم(؟) || فئاكتلاو مغ :١ فئاكتلا ملا || ع فثاكتلا قرافي و ةترلا : فئاكلاو ةترلا )10

 لثع (م - ؟) || ى؟ ه6 ن«ء م «اع6عءاص 6 ص « ترام : تراص (؟ر [| ع لاثم

 ريصقناو : رصتقلو (1) ([|ع نم ةطقتاص : هل (4)  (|اء نم ةطقام كلذ ىف ... .. اولا

 نس ملستل : مهقيل (7) || ا. رمتلا : ملا || سدح : حرت || س لإ : لع || اس
 : تلمقتا || عال + : هنأل || س تالاعمتا : تاللامقتا (4) || ىىءن « عنم ةظتام : اهل (4)

 || ص لصحي : لصح || اس نم ةطناس : لرألا )0-00 || سس نم ةطقاس : دف )1( || ن « د لممتا

 «د © ب لارزلا : لارزال )١8( || م« أس اعبناو : اهعياو )١6(. || اس نم ةطفاص : لجولاو )١4(

 . علامالا : للاعمال || اس ءىثلا / ىذلا ءىثلا || ى «ه«6نوىومع6 اعواس
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 ضراع ببسب نوللا رافصم هنأ ةرشبلا رمحأ قاخ نمل لاقي الق « مهمزام ىلا تايفيكلاب
 . تالامفنا لب تايفيك هذه مسن مل كلذإف « هنؤل ريغ درح وأ لجو نم

 نيينعملا لع لامتت ةيفيكلاف الإ و « مالكلا ىف: عسوتلاو زاجلا ليرس ىلع اذه نأ لعأو

 ليقن « لاحلا هذه ىف وه فيك هنأ «لجوال رفصأ ىذلا.-نع لثس اذإ هنأل كلذو ؛ امي

 باجي الف ءاقلطم وه فيك هنأ « هنع لئس اذإ و ؛ بذاك باوحلا نكي مل « نوالا رفصأ

 لئاسلا نأ رشا بيحلا نأ كلذ ىف ببسلاو . ةقلخلاا رام ناك اذإ رفصأ هنأب ةداملا ىف

 لئاسلا نأ دنع نوكيو «ةيرثكأألا ةلاح فو «ةحيحصلا هتعيبط ىف وه فيك هنآ « هلأسب

 ًاقلطم لأس اذإ و . هبيمي اب ذئثيح هبيجيف « هترابع هب متي نأ بجي ام ضعب كرت عسوت
 مهوب. لاؤسلا ناكوأ « راعشتسا ةدايز ىضتقي ال لاؤسلا ناكو « ديز فيك هنأ « اضيأ
 . . ناكنإو «مومحوأ مومغم : لاق ول « بذكي الف « تقولا ىف هلاح نع لأسي هنأ بيجملا

 . لاوزلا عيرس كلذ

 رابتعاو « ةنمزألا رابتعا بسحب ىضتقي باوج ىأ فيكي. لاؤسلا سفن نأ امأو
 ىلع سعألا روصتي نأ بجيف . هنايب ىلإ نآلا ةجاح انب سيلف ءاهماود الو « لاحلا ماود

 لوخدلل ةحلاص لاوزلا ةعيرسلا تايفيكلا نوكت نأ مرحي نم ىلإ تفتي الف ةروصلا هذه
 « لئاسلا لاؤس نم روكذملا راعشتسالل حلصي ال امنإ كلذ نأ معاو . فيك باوج ىف

 سنحلا نملب طنقن سنحلا اذه نمىتلا تايفيكلاف نؤراغتم باوملاو لاؤسلا اذه سياو
 نإ و « تالاعفنا تالاحلاو « ةيلاعفنا تايفيك ىمسن نأ زوجي دت تاكلملا نإف « لوألا

 ايفيكلا مسا لمح ال نأ الإ «مسالا هباشتب ًالوقم ثلاثلا سنحلا عم ربتعا اذإ كلذ ناك

 نأ وهو « هنم ,عأ ىنعمل لب سنجلا اذنه ىنمملال « اي واسم امسا تال ءقنالاو ةيلاعفنالا

 )١( ةيفيكلف () || ع كلذكف : كلذلف (؟) || اعلا دع | | ياراكب : رافصم :

 اط« ع هنلإ + : ليت || دودو : ره || س ء ابهتأ : هنأل (؛) || اذ ةنكلا نإ «
 ع نوكيف : نوكي و || دلأب : هلأس )غ0( || باذإ : اذا || عدنأ : هنأ )5( || ىءه ||

 ()( س هكلأي : لأي 6 || ىو ن ومى عءام6سءد 6 ب نم ةطئام : اذ ||

 ام : نأ 000( || ه6 مى اعءامنم ةطتام4 ىءنءعءدو :رأ || د لاح : .هلاح

 ع'نم ةطقاس : لاؤسلا || اع نم || )١١( دروصتي ال : روصتي || اع هماود : اهماود ||

 )١4( هم ؛ عوزجيع : مرحي 2 )٠( اس نب : ىنمل
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 ةلهس ةيفيك لكو « ةيلاعفنا ةيفيك ىمست اهب فيكنملا نع لاوزلا ةئيطب ةيفيك لك نوكت
 تسل تالاعفنالاو ةيلاعفنالا تايفيكلا ىلإ ةيفيكلا ةمسق نوكتف ؛ اًلاعفنا ىمست ريغتلا

 . ثيلنتلا لبس ىلع لب « عيب رلا ليس ىلع ةمسف

 . اهمم امو لاكشأ ىلإ و «تالاعفناو ةيلاعفنا تايفيك : ىلإ مسقنت ةيفيكلا نوكتف
 . ةكلملاو « لاخلا ىلإ و ٠ ثلاثلا سنحلا اذه ىلإ مسقنت تالاعفنالاو ةيلاعفنالا مت

 لعج نإؤ «هنم معأ ىنعم مسا هل ام[ وهل مسا ال هتصوصخ ثيحنم سنجلا اذه نوكيف

 سيل ذإ « مسالا هابتشاب لاحلاو ةكلملا ىلع هعوقو ناك ( هيصوصخ ثيح نم هَل اعما اذه

 . هدح مامت كانه هل

 هلا ناك نم نإ « نيظفللا نيده هابتشا نم هالصفام دمب « لوقنف دوعنو

 , كلذ دافتسا ناك وأ « الشم نوكلا لوأ نم بضغلا قلخ .بجوي ”ىبضغ جازم

 ةيفيك وذ هنإؤ « بضغلا قلخ هل راص ىتح « بضغلا لاعفأ لاعتساب لب « جازم نعال

 ىنعم اهب ىءدي وأ « ليثمتلل زا ليبس ىلع وأ كاراشا لوبس ىلع ةكلملا اهب ىنعي ةيلاعقنا

 نإف «ةيااعفنا ةيفيك هل تسلف لئاز ببس نع بضغلا هل ضرع ىذلاو . ةكلملا نم معأ

 ثلاثلا سنحلا ىلع لوقم ريغ ىنعملا اذه ناك « ةكلملا اهب ىنعي ةيلاعفنالا ةيفيكلا تناك

 نوكي هنكل ؛ ؤطاوتلاب اهلع الوقم ناك معألا ىنعملا اهب ىع نإ و ؛ مسالا كارتشاب الإ

 هتيصوصخب امسا لمجي ثيح نم هنإف : مسالا كارتشاب نينعمب ثلانلا سنحلا ىلع اًلوقم

 نادوجوم اميمح ناينعملاو ؟ ىنعم ىلع لدب ماعلا ىنعملا هب ىنعي ثيح نمو « ىنعم ىلع لدي

 ةطقاس : ىلإ ةيفيكلا (؟) (||ىو؟ه « نع م « اع « اس « د ةيلامفتاىمسن : ةيلاعقتا ةيفيكىمست )١(

 ةطقاص : ةدق () || ع تالاعقالاو : تالامقالار || ىلإ ل : تايفيكلا [| س نم

 دوو (1)  (||ع يلع : لإ (4) || ى ثبظلا ىلع : ثيلثلا ليس لع || تنم
 || ع ناكو : ناكوأ )٠١( ||اع نوكيف ل : ناك || ص نم ةطقام : نم || ن لوةو : لوقف

 || د نم ةطقام : لئان )*١( ه ىنعنر : ىنس )١١( || سدادعتسا : دافتسا

 ٠ اع نيدوجوم : نادوجوم )١0( ||د هتاف ل : هتيمرمخمي 015(



 ا تالوقملا - قطنملا

 4 هصخت ثيح نم دوسأ دوسألا هدبع ىمسل نك اذ هو . هيلع نالو# 4 صخالا ف

 1 نيته> نم مسالا كارتشاب د.>اولا ىلع لاقي دوسألا نوكف

 امهاتلكو « دحاو عون ةكلملاو لاحلا نأ ىلع اوعمتجا سانلا نأ عم نمل رذعالو اذه

 « لاعفنالاب تالاحلاو ةيلاعفنالا تايفيكلا مساب صخت اذ وه تاكلملا نأ عمسو « ةيفيك

 ءام تقو ىف « بضغلا هل ضرع نم ىمسي نأب ةداملارجت مل هنأ «كلذ ف ببيسلانأ عمسو

 تالامفنالا نأ هيلع لكش نأ«بضغلا ةيفيكب افيكم «قلخ نعو «ماود ريغ نم «املاحو

 ببسلا نأو ؟ تالاعفنا لب « ةيفيك "مسن مل نإ و « ةقيقحلاب تايفيك « ثلاثلا سنحلا ىف

 ذإو 2« تالاحلا ىف كلذ همهوب نأ بحب تايفيك تسيل تالاعفنالا نأ همهوب ىذلا

 . ىزاجم بلسلا اذه نأ لعيو « ًاضيأ انهه همهوي الأ بجيف « تالاحلا ىف همهوي سيل

 . تايفيك تسيل موق ىنعأ

 )١( ىع ع دحاولل- : دحاولا لع (5) || اع نيلومس صخألا : نالومع صخألا ||
 امههالكو : امهتلكر || ىأ« ه6 نء« م هكللا : كلملا»و (؟) || اس ثيح : نيتهج ||

 ) )4:نأ-(0) || ن تالايمالاب :لاممتالا (4) | اع تالامقتالا : ةيلامقتالا || اع ىذوه :اذوه

 اعذإف :ذإو (2) || ىععدذدأ || )٠١( ةلاقملا ثمن نيملاملا بو هنن داو ل : تايفيك

 ىلوألا هلملا نم ىناثلا نفلا نم ةماللا هلاقلا تم ل (؛ ىهتوقو هلوحو هللا نوم ىنالا ننلا نم ةسماللا

 ه ةياجت الب دما لمعلا بهاولو قطنملا ىف .





 ةسالسلا ملاقملا

 ىناثلا نفلا ره





 ”ظ تالوقملا  قطنملا

 ةسداسلا هلاقملا

 ىناثلا نفلا ؛نم

 | لوألا لصفلا |

 )١( لصف
 ةيفيكلا نم عبارلا سنحلاا عاونأ رك ذ ىف

 روهشملاو . (مل عمامللا ىنمملا ذن ملو « هعاونأ اضيأ انركذ دقن « عبارلا سنحلا امأ
 . لكش ريغو لكش نم لصاح وه امو« لكشب سيل امو « لكشلا :فانصأ ةيالث هعاونأ نم

 لثف . دح امأ ؛ دودح وأ دح هب طاحأ ام هنأ هممأ نم روبسثملاف . لكشلا امأو

 لكشب سيل ىذلا امأو . بمكملاو عبرلل ام لشثف « دودح امأو ؛ ةرئادلاو ةركللام
 لصحي ىذلا امأو.. طيسبال حيطسالاو بيدحتلاو ريمقلاكو ؛ طحت ءانحنالاو ةماقتسالاكف

 سوسحم وه ثيح نم لكشلا وهو « ةقاخوةروص ىمس ىذلا وهف« لكش ريغو لكش نم
 نوكيف ٠ ام نول هل نوكي نأب كلذو . رصبلاب ًاصوصخو « ىعانص وأ ىعيبط مسج ىف

 . ةروصو ةقلخ نولملا لكشلا

 بذيدتف رخآ عون ةيفيكلا نوكي. نأ هبي و : ليق « ةيالثلا هوجواا هذه ,تركذ اماف
 لوألا ةفسلفا ىف تيم ىتا روءألا ىنعي هنإ : موضع لاقف . نوحرشي نيذلا ءالؤه

 لوقملاكو أ ؛تايميلعالاو «ةنوناظملا لاك « الصأ ةترافاا رومألا ىه ىتا « تايفيك
 . ةدالا سالت ال ىلا

 || ه [ ةتسلا لوصفلا نيوانع مث ] لوصف ةتس.ىهو قطنملا نم ىلوألا هلل بأ نم لح : ىناثلا نفلا نم (؟)

 || نامأ :امأ, (ه) || هءاعء سويد «ءاب تركذ : ةركذ || اعامأو : املأ (5)
 : طن )٠١( || ن عبرملا : ميرلل ام || س « ب دودحلا امأو : دودح امأو () || د لكذملا : لكذلا
 || عوهبشو : هبْسور )١4( | ىريعقتلا : ريعتتاكو || ص نم ةادختام ؟ ب « د طواع# « ام طالاو
 . م لودعملاك : .لودملاك 015( ىعبأدن(ءعو ؛ وأ || ىويه(ي نع د تايمرطمتلاو : تايلمتلاو 05)

20) 



 (مإ « ةدودعملا هذه لعو « كلذ ىل- ةيفيكلا مسا قالطإ نأ اورعشي مل ءالؤهو

 مام نوكي الف « ًادحاو اهعيح ىف ةيفيكلا دح سياو . ههباشي وأ مسالا كارتشاب وه
 . ةروك ذملا ةيفككلا عاونأ ىل ادئاز ةيفكلا عاونأ نم ًاعون ءايشألا كلت

 ةلمب نم مهريغ دنعو مهدنع امهنأ عم « ةفحلاو لقنلا وه كلذ نإ نورخآ لاقو

 نأ امإو « ةوقاللاو ةوقلا سنج نم هولعجي نأ امإ « مهريغو ءالوه امأف . هركذ فلس ام

 ةمسقلا ىف ىتوت دق مهعيج نو اذه عمو ٠ تالاهذنالاو تايااهةنالا سنج نم هولعجي

 ؛ قأآاوه كلذو ؛ ةعب رألا سانجألا نع ةجراخ ةيفيك ال فنأ مرج ىح ؛ عيب رلا

 . مهبارطضاو ءالؤه لاح لمأتف . سماخ عون ىف كش مث

 عاونأ رصحت اسانجأ تسيل ةعب رألا نأ « كلذ نم ليق ايف ضرغلا سيل هنأ ملعاو
 نأ هبش هنأ مالكا اذه ىنعم لب ؛ سداس وأ سبام ىلؤي نأ جات ىتح « اهاكةيفوكلا

 ركذي مل ذإ ؟ عبارلا سنحلا ىف اهركذ ىلا عاونألا هذهل مسق وه « عون ةيفيكلل نوكي
 . سنحلاا عاونأ ركذ لب سنملا

 تائيه صاوخ نأل كلذو ؛ سنهلاا اذهت حن لخادرخنآ عون ةيفاكا نوكي نأ ىرحلاب و
 ىه تسيل « كلذ ريغو « ثيلاتلاو « بيمكتلاو « عيب رثلاو «ةيجوزلاو «ةيدرفلاك « ددعلا

 ققحن م « ةمزال اهعاونأل ضرعت ضراوع لب « دادعأالل لوصف اضيأ الو « دادعأ
 .كلذ ريغ وأ «نيأ وأ «فاضملا ةلوقم نم تسيلو ؛روهمم وه اكو « ىلوألا ةفسلفلا ىف

 «تالاح الو تاكلمب تسيا ذإ ءاهنم سنحلبا اذه نمو «ةيفيكلا ةلوقم نم نذإ ىهف

 ىذلا عونلا وه اذهف . تالاعفنا الو تايلاعذنا الو لب « زجم الو « ةوق ىه الو لب

 . ًادج ةديدش ةب وعص بهدي ام هتقيقح ىلع ئدتبملا فرقوت نأ ببسب هنع ضرعأ

 ممو : عم ( 4) || ص نم ةطقاس : كلت (*) || اع عي : عم 6 ||س اهنا: اما )1(

 || ع نم ةطقاس تالاعقالاو || س تالاعمتالا : تالاعقالا )١( || ن نم: ام || ىع ع

 ||س نم ةطقاس : تسيل || ع سيل ضرغلا نأ : ضرغلا سيل هنأ (5) د ةوقاللاو ل- : ةمسقلا

 || ه6« نءداذا : ذا || ىوهءذنء اعمق : 5 )١١( || اع نم ةطقاس : هنأ 603

 || ن نم ةمناصس : تسيلو |[ ا « ساكت ؟2015) || س كلذ + ؟ ب كلذ كل ل : قدحن )6(

 ع ةطقام : اذه || اع نم ةطقاس : نم (1١؟) || م ء اس نع : ريغ || اع فاغم : فاغملا

 نم ةطقاس : ادج || ه ضرع : ضرعأ )١( ||| مءاسلبزحيالو : الو لبزحيالو 08(

 7 ماع أع



 "3 تالوقملا  قطنملا

 باكو « اهلع مهعالطإ لبس امن ىه ذإ نيئدتبلل ةرومشم ىهف تاركذملا امأو
 1 ارارم هتروصب مدح دقو ( ريغال نيددتبلل وهام إ ساي روغيطاق

 ىنعملافرعت اهدحأ : هذه ىه عضوملا اذه ىف اهنع ثحي نأ بجي ىتلا تالكشملا مث

 قيقحت ثلانلاو . لكشلل روهشا| مسرلا نم لوق اهف رظنلا ىناالاو . سنحلا اذهل عماملا

 ىأ ىف امنأ ةيوازلا لاح ةنابإ عبارلاو . مضولا نم سياو ف.يكلا نم لكشلا نأ ىف لاحلا
 فلا عاونأ نم دحاو سنج ىف ىه فيك !منأو« ةقلحلا لاح نم سماملاو . عقت ةلوقم

 نيتاوقم نم ناك نأ قفتا اذإ هار# ىرجي ام لاح صداسلاو . اعم لكشو نول ىه امنإو

 . ةلبللا نم لصاحلا دحاولا بذي اهنم نيتلوقملا ىإ ىلإف
 ضرعت ىتلا ةيفيكلا وه ٠ سنحلا اذه نأ « ملعت نأ بجيف « لوألا ثحبلا امأف

 تيراق نإ و | تب هقفتدملاوا وقنا لا ع. دكت هاج ةيكلا الو هسورمل ماو
 اهطسوتب ضرعت مث « ًايلوأ ًادادعتسا امل ةدعتسم !مسفنب ةيكلا نأ لجأل سيرف « ةيكلا

 ءاندروأ ىذلا حرشلا اذهو . رادقم وه امب رادقلل ضرمي هنإف « لكشلا امأو . هوم

 .بيبقتلاو « حيطستلاو ءانالاو « ةماقتسالاو « لكشلا هيف لدي عبارلا سنحلا اذه ىنممل
 . دادعألا تايفيكو « ةقلحلااو

 اياوأ ًاضورع ةيككلل ضرعت قاوبلا نأل قاوبلا فا ةقاحللا نإ :لوقي نأ لئاقل نكل

 . ًايوأ ًاضورع ةيكلل ضرعت الف ةقلمللا امأو « ةيكلا تاوذل ضرعت اهطسوتيو « ًاقلطم

 ًاضيأ ضرعت ىتلا ةوفاللاو ةوقلاك اذهو . ةقلخ نكت مل نولتي ىعيبط مسج نكي مل ام هنا

 . قدعلا ىف نومعزي أك « تايكلا تاوذل امضورعل تايكلل

 ةيكلل ضرعبام اهنم « ةيكلل ضرعت ىتلا رومألا نإف . كلذك سعألا سيل لوقنف
 ءى ةيك امنأ طرشب اهمقن ىف ةيككلا ضرءبزام اهنمو ٠ ءىش ةيك اهنأ طرشب ال اهسفن ىف

 )١( ارامم هتوومو مك دح دقو غال (؟) || ىووأ6تنءأ 6 اعءامءد وأ : ذإ :

 هقدحت : قيتحت ( 4 ) || ىهعضولا:عضوملا (؟) || نم ةطقاس || )١( ع تحن : ىف |
 ) )2:امأل (4) || د نمةكقام : نم || سس نولو لكش : لكشر نول || عاما : اعام

 عامأ ||] )٠١( [||عاجضورمك : امضورعل )١١( س نم ةطفام :الوأ || )١١( ل ؛رادتتت

 اع كلذك |- ؛اع« عوه امي دحاو دعب قوف هل ىذلا )١7( [|م «س « ب نولم : نولي )١8( :اهضورعل
 . سدلأ : انأ || ع نم ةطقاض : ال )٠١( || عامضوربك



 لوألا لصفلا - ةنصاسلل ةلاقملا ١ يهب

 هل ضرعي نكي ل نإ و «ىثلا مث . ءىثلا كلذ ىف ىلؤألا هل ضوررعملا,ىه ةيكلا نوكتف

 ةينك وهو الإ صأ-هل ضرع ال ناك اذإ ,سيلف «ةي؟ هل وه ام ةي وهو الإ ضراعلا كلذ
 ءىثلا كلذل ضرع لب « ًابلوأ هل ضرعي مل سمألا هل ضرع اذإ نوكي نأ بحي « ءىش

 امدنج سعألا ال ضرءي امإ ةيكلا نإ « هلوق ءاوسال هنإف . ءىثلا كلذ بيس ةيكللو

 ىذلا .ءىثشلا ىف اهنأل سمألا امل ضرعي ام ةيكلا نإ لوقت.نأو « ءىث ىف نوكي

 . صألا هل ضرع

 ءىث وأ « ندبلا ىف ىهو الإ نايسنلا مل ضرع. ال سفنلا نإ : لاق الئاق نأ ول اك

 ضرع امنإ « ءىثلإ كلذ. وأ « نايسنلا نأ لع كلذ لدي مل « نايسنلا ريغ رخآ

 لاقي هطسوتبو ©« ندبال.ضرعت هكرحلا نأ ك ؛ سفنلا ىلع لاقي هطسوتب و « ندبلل

 ملعلا ىف ققحتو روممشم وه م « حطسلا وه ,لوألا هلءاح نوالا مث . سفنلا ىوق ضعب ىلع

 ةوقلا تسيلو . نولم هحطس نأ « نولم هنأ ىنعم لب « نولم ريغ هسفنب مسحلاو ؛ ىعيبطلا
 ةوقلا وذ مسملا نوكي ىح « مسجلا ىلع لاقيو هطسوتبو « قمعلا وه لوألا اهلماح

 هيدام هلت امنإو ؛ هتروصو هيدام هل مسج .اهل#ي ةوقلالب « ةوق وذ هتحن رادقم ىذلا وه

 .هياذب حطسلا هلماح ءىش نم مثلت ةقلحلاف . ىرخأ ةعانص ىف هقيقحن كل حوليس اي اهدحو

 دنع نكلو ًاضيأ حطسلا هلماح ءىثو ؛ لكشلا وه ءىثلا اذهو « حطسلا هب طيحي امو

 نيرمأ نم مثلت ةقلحلا نذإف . نوالا وه ءىثلا اذهو « ىعيبط ام مسملب ةياهن هنوك لاح

 . مسجلا ىلع لاقي هببس و « جلا وه لوألا امهلماح

 رضو.: وهام ةيك ودو || اعىه : وه )١( || عنم ةطقاس « اع ءىشلمن : .ىثلامت (1)
 «اسءدايلوأاط : ايلوأ هل || اعالل : هل (9) || اعامل ضرعيال : هل ضرعيال || هوه ام ةيكلا

 « اس6«س« د «ب نم ةطقام : امإ (0) || ىء« هء« ام « امانلوق : هلوق (4) || هءمءاع«ع

 تلا ءىثلا (1 ب 0) || سدل : الا || س هل : امل || ىضرع : ضرعي || ىء عع ن « مءاع
 ام نم ةمقاس:رخآ (8) || نامل : هل (1) || اع مألاو ءىثلا هل ضرع ىذلا ءىشلا : ىمألا هل ضرع

 || سس روجتملا : رومشم || د نم طقاس : ضمب لع )٠١( || ىع عرخآ ىشوأ + .: ندلل ( :)
 || ن نم ةاقاس : مهانوكي ىح )١١( || م نم ةطقاس : ريغ || ه شءاه هت ىف : هسفنب (19)

 6 اهدحو || م6 عباس اهروصو : هتروصر || هةوقاذ : ةوقوذ || ن هنن : هحن 6قل

 || ه ىدنع : دنع || عامأو ؟ ىوه(6ن « اع«س « د اموأ : انو )٠١( || ههدحر

 ٠ ن ءاع« د اهلماح : امهلماح (إ0) (| س نم ةطقاس : اع (01)



 4 تالوقملا - قطنملا

 رغ روهشملا مسرلا كلذ نوكي نأ هبشيف « لكشلا دح ىف لْيق امر ىناالا ثحبلا امأو

 نيذلا نوسدنهملا هلمعتس ىذلا لكستلل مءر وه لب + ةيفيكلا وه ىذلا لكشلل ققحم

 ارادقم كلذ نونعيو « هئلثو هفصن وهو « واسم ريغورخأ لكشل واسم هنإ نولوه

 تاذلاب دودحلاو :« دودحلا وه تاذلاب دودحلا هب طيحن ىذلا ءىثلا نأل كلذو . الكشم

 سيلف © ب سيل فيكلاو « فيك لكشلاو « ك وه تاذلاب رادقملاو « رادقملا وه

 ةلصاحلا ةئيملا نكل ؛ ةيفيكلا باب نم ىذلا لكشلا وه لكس دودحلا هب طيح ام نذإ

 . لكشلا وه ام ةبسن ىلع دودحمناو دحلا دوجو نم

 لاقي نأ الإ «عيبرتلا ريغ عيرملا نأ ٠ هنع ءالؤه هلفغو « هلوقأ ام ةحص ىلع ليلدلاو

 عيبرتلا نأ كش ال مث . ضايبلا هب ىنعيو ضيبأ لاقي م «هسفن عيبرتلا هب ىعيو عيرم

 ةثيه هنا لاقي لب « دودح هب طاحأ ام هنإ لاقي ال عيبرتلاو «.فنيكسلا باب نم لكش
 « ةعب رألا دودحلا هب طاحأ ىذلا ءىثلا هب ىنع نإف عيرملا امأو ؟ دودحلا هب طاحأ ام

 امنإ نوسدنهملاو . هيلع فيكلا لمح حصي الو « فيكم هنإ لب « فيك هنإ لاقي الف
 عبرملاب نر ونعي مهنإف ؛ بابلا اذه ىف ركذن ىذلا ذه ريغ لكشلاب و عبرملاب نونعي
 دح هب طاحأ ام لكشلا : مهلوق مص كلذاف ؛ لكشلاو ميبرلا هيف ىذلا ءىثلا لكشلابو

 نم امأو ؛٠ انهه هيف انمالك ىذلا لكشلا ريغ وه سدنهلل ىذلا لكشلا نإف ؛ دودح وأ

 نإ ىطوقن . دودح وأ دح هب طاحأ ام لكشلا نإ لوي نأ هنكمم الف « ميبرلا هب ىنع

 . هيف فزامم لوق « مسرلا اذه وه انهه روكذملا لكشلا مسر
 « بلكشلا : لكلا || اه نم ةطقاس :. ممر (؟) || م « اع « اس « د لكنلا : لكشلل )1(

 هرادقم : الكثم ارادقم || دريغودو : ريغو || ع نم ةطقام : رخآ لكشل (م) || مءىاعءععاس

 || د سيو : سظ (0) ||عرك : مب (ه) || متامألاب : تالا (4) || ءالكع
 ىفه(ءن«مءىاع6اس6س عد« ب نم ةطفاس : ىذلا || د لكبر : لكد )3( ||» نم ةطتاس : نذا

 ©« اس © د ىنع : ىنعو (ة9) || ص نم ةوقاس : هنع || س نم ةطتاس : ةمحس (4)

 ةتاس : دودحلا ...ميرملاامأو )١١( || م« اسطاحأهنإ : طاحأامهنإ )٠١( || م
 || اع ىنمي : نونعي || ه٠ اعهركذت : ركظن )١١( || مءاسالو :الت )١١( || عضم

 لكشلا : لكشلا || س كلزكف : كلذلف || م« اع« ع اس« ص ع د نم هطقام : ءىثلا )١4(

 || اع « ع نيسدنهت : سدنهأ || ه « ع سدنول لكش و٠ ىذلا : سدنولا ىذلا 6( || هنأ

 ؛ن سدنهلل لكشلا نإف :سدنهلل ىذلا لكشلا نإف || اس نيسدنها وه :وه سدنهلا || ع نم ةطقاس : وه
 : هيف || ىع6 ن؟مءاع6اس«د(6 ب نم ةطفام : وه )١0( | ى سدنهلل وه ىلا لكشلا نأ
 . اع نم ةطفاص
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 لوألا ىللصفلا  ةسداسلا ةلاقملا م١١

 رفو 4 بيبقتلاو ل حيطسنلاو « ءانحمالاو « ةماق:سالا نأ مص دقف «( اذه فرعذإو

 . هوجولا نم هجوب دودحلاب قلعتت ال تايكسل تائيه لب « لاكشأب تسيل كلذ

 ( رومأ عاجا نم مآكت ىلا ىناعملا نأ « هيف عت نأ بجيف ثلاالا ثحبلا امأو

 نأو « اهوزمم نأ مهيات بع هي روهملا نأل ؛ امثا<أل ةنزاوم ا دودحلا ءاطعإ رسمي اهنإف

 ردقلا ىف ليصفتلاب مهعافتناك اهنم ةلملاب مهعافتنا ذإ « اهاوحأ صئاصخ ىلإ اوتفنلي
 رادقم نم ملم لكشلا نإف . هلملا كلت نم لكشلاو . اهلي نم روهمجلا هياإ جاتحي ىذلا

 ىلاس الف . ةئيه نمو « دودح ةعب رأ نمو « حطس نم عبرملاك « ةئيه ىلع دودح نمو
 ( دودح ةعب رأ هل ثيح نم ( حطسلا ىلع ًاعقاو عيرملا مسا لدجي نأ « روهملا ةداع ىف

 تذخأ اذإف؛ كلا باب نم دودحلاو حطسلا نكل . ةئيطأ ىلعو « ةعب رألا دودحلا لعو

 اهل ضرعي ام اهجرخي ال ع ضارعأ تاوذ تايم امنم لصحي هناف « ضرعي ام امل ًاضورعم

 . تايك نوكت نأ نع

 ةئيطا ىلإ رظن نإو « ًارهوجو ًاناويح نوكي نأ نم ناسنإلا جرت ال ةكرحلا نأ اك

 عضو هيف الو « عضولا باب نم نيرابتءالا نم دحاو الو سياو ؛ ةيفيك ةئيهلا تناك

 « هوجولا نم هجوب هيلد عضولا ىنعم لمح قدصي لكشلا نأ نظ نم طلغ دقو . ةتبلأ

 .هوجو ىلع لاقي دق عضولا نأل كلذو . عضولا ىف مسالا كارتشاب هلهج نم هل ضرع امنإو

 .نبألا هلوقم سفن وه مضولا نم ىنمملا اذهو « هعضوم ىف ءىثلا لوصحل عضو : لاقيف

 نيم نم طخ عضوي ا ةصوصخم ةهج نم ءىثلل روا2 ءىثلا لوصحل مضو : لاقيو
 عضو نإ « هريغ ىلإ سايقلاب هتيهام لوقمو « فاضملا نم عون عضولا اذهو ؛ طخ

 ؛ ةرواجلا وه عضولا اذه لب « ءدنع هرواغع عصو ىلإ سايق'اب لوقم « هروا دنع ءىثلا

 ؟ فاضملا باب نم ةرواجلا نأ هيلع لكّشل نمو

 :رصي (4) || م « اس حطلاو : حيطستاو || ىء س «٠ باذاو : ذاو )١(

 ههلامسأل ؛ نس اهزاتمأ ؛ ىم © ام , د © ب اهاعأ : امئانسأل || ىف ه « ع ايف

 || معا نع : نمو (0) || ه6 ن ءاعمتلي : مثلع (1) || سمهعافتاب : مهعافتتك ()
 © م(« اع«6ام ءد لصح : لمح || ه نم ةطقاس : هلاف )٠١( || س ع« باذاو : اذه (و)

 نءدارهوبوأ : ارهوب )١8( (|| د نم ةطقام : ضرعيام ... لصحي هنإف || ىءوعأء«ذن

 || ه6 مءامءد هلح : ةلهج (16) || اع نمضتيم : لح ىدصي )1١( || ىءوه

 ٠ ع ةلوقمو : لوقمو )١8( (| علوصحب : لوصحل )١97( || علوصحب : لوصحل )1١(



 1١" تالوقملا - قطنملا

 تاهحلا ف ضعب ىلإ هئازجأ ضعب ةبسأ ببس مسجل ةلصاحلا ةئيهلل عضو لاقيو

 دجوت ىلا هئازحأ ىف ام ةفاضإ دوجول هلمملاب و « هئازحأل ىنانلا ىنعملاب مضولالوصح ببسب
 ناك وأ « ةمولعم ام ةفاضإ لع تدجو اذإ ءازحألا نوكت ىدح « مهوتلاب وأ لءفلاب

 ببسل لكلل لصح « ةمولعم ام ةةاضإ تاوز ءازحأ هيف مهوب نأ نكمي ثيحب مسجلا

 ءىثل ال سلاخلا هلم ةفص وه سولملا نإف . ةلوقملا وه اذهو « عضولا ىه ةئيه كلذ

 ضعب ىلإ امذعب هئازجأل ناك اذإ « سلاجيل ةفصلا هذه نوكت امنإ نكل . هئازحأ نم

 ةفاضإ لك الو ؛ ةرواجن.ا ةئيه ةفاضإ لب « ةفاضإ لك الو ؛ ةفاضإ ناكمإ وأ « ةفاضإ

 ةنكمأ ءازحأ وأ « اهفنتكت تاهج لإ كلذ عم ةبسن اهل نوكي نأ لب « ةرواجلا ةئيه

 1 ابمف ةب و رومأ ءازحأ وأ

 . اهل ةنابم رومأ نسب و اهنيب ايف اهل رابتعا اهنيب ايف ىذلا رابتعالاب نرقي نأ ةلملابو

 ةئباث ةثيلاو « سلاحا ماقو « تتبث اذإ ضعب دنع اهذعب سلاحلا ءاضعأل ىلا ةئيها نإف
 نب و اهئيب ةبسنلا تلاز اذإ اسااج نكي مل « ضعب دنع اهضعب ءازح الل ربتعملا ضايقلاب
 دق هنإ لاقي ام كلذلو . اهتبسن ىلع ةلخادلا تيقب نإو « اهرهوج نع ةجراخلاا رومألا

 اهني دودحم قلعَس لكشلا نأل ؛ عضولا نم لكشلا نإ : لاقي ىذلاو . هعضو لدتا

 دودحلا ذخأ هنأ « كلذ نم « هوجو نم طلغي دقتف «ضعب دنع ابضعب عضول صاخ روان

 . ءازحألا ناكم

 : هتازأ || ع ةلمجاو : ةلملاو || ىعم « نو م ءاع ءاس ءد اهئاربأل : هلارأل (؟)

 : محلا (:) ||ى«ه(ءنعءمءاعءعءام ور: وأ(0) || «ن« م« اه « اس« دابئازعأ

 :سرلحخلانإف ( ه ) || ع ىتحح +- : ةمولعم || ام نم ةطقاس : اع ( 4 ) -|| م « س نم ةطئاس

 || ه6 ني مع ااعءاس«ءضءد(« بودر :رد || ه6 ن«مءاعءاس6 سس ءد(« ب نم ةءتاع

 : سلا4# (5) || ىالوه ؛ن«مءاعءامءدالو : ال || ماس , دنيتلاا : سلاملا

 || اع ةناذإ ة'ه : ة'ئيد ةنامإ || د نم ةمفام : ةناذإ لب ( 7 ) || م « د نيتلاهل ؟ س سلاملا

 : نره )٠١( ا 7 ةدئام : ةرواجلا ةئيد ةنا2إ (م- 0) || ى ةايد لك : ةئيه ةناضإ لك

 ءاس«د : بثتينأ تنس )1١( || ه(2 م «اس ىلا : ىثلا || مررقي ؛ ه « اع« ع ء ام نرتقي

 1100 0-م || ه « اع تلتو : ماتو | ىءذع«م«اع؟ع

 || ىءه ع6 علاف :لاقب || دىذلا : ىذلاو (14) | اع« عشلتك : كلذلم || عامتاذم

 . سنأ : هلأ || ىدطلن : طلخي || اعدقف ؛ د دقلو : دفظ )1١(



١ 

 لوألا لصفلا .ةسداسلا ةهلاقملا 6

 اذه نأ بسح ذإاطظو ؛ دودحلاب لكشلا ىفو « ءازحألاب مضولا ىف رابتعالا امنإو

 ةلوقملا وه ئذلا مضولا امنإ ووفاضملا نم اذه نأ فرعي ملو « ةضاخلا ةلوقأ ا نم مضولا

 طلغو . هسفن ىف ءىثلا ءازجأ مضو ال « نيابم جراخ ءىش دنع ءىثلا ءازجأ عضو وه

 ناك نإ و لكشلا نإن « ةلوقملا كلت نم وهف هلوقمب ًاقلعتم ناك اذإ ءىثلا نأ نظ ذإ ًاضيأ

 (ًاعضو لكشلا نوكي نأ بحي سيلف «ًاضيأ عضو وأ «دودحلا نيب ةفاضإلاب الإ لصح ال

 ؛.اددع عبرملا نوكي نأ بحي سياو « دودحلا ىف.ددعب الإ لصحب ال اضيأ عبرملا نإف

 ؟ دح دنع دح عضو وه عبرملا نأ الو « دودحلل ددع وه عبرملا نإ لاقي ال هنأ ىرن الأ

 لصاح عب رملا نإ لاقي لب « هتلوقم ىف الخاد وه نوكي الف هيلع كنبذ دحأ لاقي سيل ذإف

 هنأ اوفرع ذإ ©« كلذ نم نورذتعي دعب نم موق ءاج مث . اذك دح نعو « اذك عضو نع

 مهلكل «© عضو تاوذ هيف نوكت دودحلا نأ ببس « .اعضو عيب رملا نوكي نأ مزلي ال

 مهقيرفت رذعتل كلذو « عضولا ةلوقم نم ىع ضعب دنع اهذعب دودحتل ىتلا ةلاحلا نأ اوماس

 اضيإأ ناكو ًاصوصخو « ىناعملا هباثتم ناك اذإ ًاصوصخو « كرتشملا مسالا ىلاعم نب

 هلوقملا نم ىذلا مضوأاب قلعت ال لكشلا نأ تملع دقف . دحاو ءىش ىف ىناعملا عمتج

 متت لب عضولا اذهب قلعتن ال اهنأب ةرئادلا امأو . ةفاضإلا نم ىذلا عضولاب لب ٠ ةصاملا

 . ةيوكب ةيفيك لكشلا ةئيه دودحال لصحف ءانحتالا ىف ةصوصخم ةئيه اهدحل نوكي نأ

 )١( ىىء تن ء؛مءاعءءعءاسءسءدءابوهت : رد (؟) || م ءازجألا : ءاربألا ||
 ب ةناضإب : ةناضإلا || م ©« اسنم ةطتام : الإ (ه) | س ءاضعأ : ءازبأ (م) «

 بلوق : لاي (م) || عددع : عضو (9) || س نم ةادقاس : امذو لكشلا || ه«© نى س ||

 ى كلذ + : دس || عنم ةمقاس : موق ءاجمث (4) || ع دنع لصاح : نعلساع ||
 )١١( ع كلذ نكلو : كلذو || ه نم :ةطفاص : ىه 1]  5١اع كرتثملا « اصوصخو كرتشملا ||

 د ةلوتم : ةلواملا (00) || ى ء«اع قامملا : امومدخو ىتامملا |( )١4( عالصاخلا : ةمالتا ||

 ؛ ط6 عب اس ؛ ددودف : دودملا || هءهأمءععءاستأ: نأ ((60) ]| مءاسام : اذه



 1 تالؤقملا - قطنملا

 [ ىناثلا لصفلا ]

 (ب) لصف
 عضولا وأ ةيفيكلا ىف وأ ةيكلا ىف اهعوتو ةيفيكو ةيوازلا لاح فيررعت ىف

 اعون ايف ىذلا بيكرتلا عم تراص فيكو ةقاللا لاح فرعتو كلذ ريغو

 ةعب رألا سانجألا نم سنجل اذه ىف كوكشلا قابو

 نببو ةيوازلا نيب قرفلا امأ : لوقنف . ةيوازلا صأ نع وهف « عبارلا ثحبلا امأو

 نيدح نيب ًاددحتم رادقملا ربتعي ثيح نم ةيواز ىه امنإ « ةيوازلا نأ وهف « لاكشألا

 نوكي نأ امإ ول ال هنإ : لوقنف « ةحطسملاب مالكلا صمخنلو . دحب نايقت, دودح وأ

 وأ« عبار وأ ثلان امهعم طي دق تاحطسملا ىف نايقالملا نادحلا هب طيح ىذلا 'ىثلا

 كرتشم دح دنع نايقتاي هادح نوكي نأ امإ ولي الف ثلان مهعم طي مل.نإف ؛ طيح ال
 لاخ نوكيف ٠ ايقتلا نإف ؛ ةياهنلا ريغ ىلإ مهوتلا ىف نابهذي لب « نايقتلي الوأ ءرحآ ال

 حطسلاف .كلذ ريغ وأ ؛ ىم 1 لكش وأ «ىلاله لكش وأ « ةرئاد ةعطقب نيطيحلا نيطخلاا

 ثيح نم وهف © هنم بناج ىف نايقي نيدحم دو < وه امنإ لب« ثلان دحب ددت ال ىذلا

 هب طاخحي ىد امههريغ دبع ددحم ىذلاو . ةيواز ىد وأ ود « كلتهلاح وأ ٠ كلذكوه

 ىهوأ وه + كلت هلاح وأ « كلزكود ثيح نم وهف « هب طاحي ىد>كناذ هادح قتئاي وأ

 : (مدحم نييقتلملا هيدح ةهج نم هلاح هنم ريتعا لب « هب ًاطاخم هنوك ربتعي مل نإ . لكش

 . ةيوازلا لوانتي رابتعا اضيأ كلذف

 :ريتو (:4) || ه ©« ب عضولا ىفوأ : عضولا وأ || د« نءاعءاسافرعت : فيرست (؟)

 : مارا | نيم(« ع ع( دامأ + انا (5) || اع 6 ع « د فيرعتو : فرعتر || عريغ وأ

 || عروه : وهن (7) || اس نم ةصتاس : نسو || ه نم ةطتاس : نع || م « اع « د ثلالا

 «ع(بام 6 ىدتق :دف (ة) | معد صمصخبو : صصخالو || اع نيدح : دردح (8)
 نايتتل انك ءاوس + : نايتتلاال || نايةثي ال ن اركي وأ : ناين الوأ )١١( || ىءهءن “م
 :ددحمال )١١( || نطيحملا :نطبلا (١؟) ||س ذا: كل ]| م « ع نايتنل.ال اناك وأ ادم اذإ

 || اس نمةطقام : هم )١١( ماء اس لاختي : طاحي )١4( || عطقق + : هنم ||مء ام ددحيال
 . مامهدحب : امهدحب )1١(



 ىناثلا لصفلا  ةسداسلا ةلاقملا "14

 لءفلاب نيذثا نيدح ددحتي ثيح نم « حطساا ىف رظنلا نإف « ناك ام فو
 « ثلان دحب ددحتب ثيح نم هيف رظنلا ريغ وه « لءفلاب هب نالصتس دح ىف ناكرتش
 نيدعابتم نادللا بهذي لب« ثااثب ددحتي ال هنأ «مهوتي نأ زوجي فاو ؛ ددعتس الوأ

 كلذ نكم | ءحطسا عطاق طخ (هنيب لصب سيل نيتطقنب حطسلا ف نامطقني وأ «ةياهنلاريخىلإ
 نوكف « رخآ دح ىف ناكرتش دق نيذه هيدح نأ ةهج نم هيف رظنلا ريغو « نكمي ملوأ

 تاهابا عي نم ددحتلا ىلإ رادقللا ةبسن هريظن « رابتعالاو رظنلا اذه ىلإ رادقملا ةبسن
 ؛عيرالا وأ ثلثملا وألكشلا وه ىذلا عمتجملا ةيوازلا وه ىذلا عمتجما ريظنو « رادقا ا ريظنو

 نم رادقال لصح ىلا ةئيهلا ريظن كلذك وه ثيح نم رادقلل لمصح ىلا ةئيها ريظنو
 ةيوازلا كلذكو ةيك لكشملا رادمتملا نأ اكف؛ لكشلا ىنعأ « تاهحلا ىف دودحم وه ثيح

 ةثيه نأ اكو ؛ ةيكاهئاف « ةروكذملا ةغصلاب ىذلا رادقملا ىلع ةيوازلا مما عقوي ثيح نم

 اوبهذ «لكش اولاق اذإ نيسدنهملا نأ ايو ؛ ةيفيك ةيوازلا ةئيد كلذكف « ةيفيك لكشملا
 نوكت ام كلذلو ؛ ةيوازلا ىذ رادةملا ىلإ اوبهذ « ةيواز اوااق اذإ كلذك « لكشملا ىلإ

 ضعب دنع امضعب عب رملا دودح لاح نأ كو ؛ ىرغصو ىمظعو ةيواستمو ةفصنم ةيوازلا

 . ةيوازلا ىدحلاح كلذك« ةناضإ وأ عضو لاح

 ءىث الوا 6 هانلق امث سرق وهو , ةطقن ١نع ىهن رادقم ةيوازلا نإ لبق دقو

 احطسا, نأ ريغنم «طخ دنع نايقت, نيحطس ددت اذإ ىنا حلا رادقملا نأ ودو « دحاو

 ثيع (هرايتعا لمهأ دق 2 ةيلكشلا ريغ لاح ةيصوصخ هلامم ال هلو « ًادحاو ًاحطس كلذ

 سيلاو . د 4 برا: ىلإ وأ « جارفنا ىلإ وأ «رحآلا ىلع امئاق نيحطسلا دحأ نوكي

 وه ثيح نم حطسملا لكش سيل ام « اذكه نيحطس ددحتم وه ثيح نم مسملا لكش

 ةمس<© ةيواز « هذه نوكت نأ ىرحلابف « ةيواز ود ةيلالملا لاكشألاك نيطخم ددحتم

 ||د رابتعالا : راتعالا»و (1) ||ع نادعاتم : نيدعابتم || ىىه ءامزوجيو :زوي (*)

 نيد كلتكف )١١( || ام عقوي ل : كلذكف || م هتيك : ةبك (1) || نةبضو :ةبن
 || عنأ ل: ىلإ || بكلذل: كلذك )١١( || عةيوازلا هذه كلذكف ؛ اعةيوازلا كلذكف : ةيوازلا
 || م « ام ىدحإ ؟ اع « ص ىذ : ىدح 014( || عةيواسمو :ةيرادتمو 6و ع كلذلف : كلذلو

 || ام دردحم : ددحم || اعو : وأ 1م( ||ىأ عع اس دقو : دف 60 || سدح : طخ 15(

 || ى شاه ء هوم ءاعمجلا ؛ع مسجل : محلا || هءمءاعءعلكشب : لكش (19)
 || ن « اع « د حطسلا : حطسملا || ام ص وعاد « ب لكش سبل : لكش سبل || هرد ل : نيحطس

 .٠ عةيوازوهو :ةيوازره || اس ةيلالدلا ؛ م ءاع ةيسنالنلا : ةلالملا )٠(



 "6 تالوقملا - قطنملا

 عماج ىنعم انهه نوكي نأ ىرحلابو . ةطقت ىلإ هتنتمل نإو « اهرمأ لذغأ دق اضيأ
 نوكي و «طخ دنع نيحطس نع ىلاو«ةطقتن دنع حوطس نع ىبلاو «نيطخ نم ىتلا ةيوازلل

 نم اهل كرتث م. دحاو دح دنع ىهتن « دحاو قوف دودح اذ رادقملا نوك وه مماحلا اذه

 ناكو« باوصلا نم ًاديعب نكي ملو عماملا ىنعملا اذهل ةيوازلا مسا لعج نإف . كلزكو ه ثيح

 ددحتت نأ ةيواز ىه ثيح نم اهل نإف « ةيواز اهنأل « ةطقنلا دنع ة>طسملا ةيوازلا ءاهتنا

 ةياهناا تناك نأ ضرعف « اطوطخ دودحلا تناك نأ ضرع مث . دحاو دح دنع ىبتلتو

 مل « ةطقن ىلا هتم وه ثيح نم رادقال ةيوازلا مسأ لءجو « بأ اذه ىبأ نإ مث .ةطقن

 نمو « ةيزازلا ةلمح نم "ىش جرحتو « هانركذ امم صخأ ةيوازلا ىنعم راصو « هيف هشقأنأ
 . هتك ذام وه اذهو « دودحلا ةهج نم ريداقلل ًاضيأ ضرعي_ « لكشلا ةلمح

 سنج ةيوازلا نإ « هينعي ال امل « نيفلكتملا ضعب هلاق ام ىلإ تفتلت نأ ىغبذي سيلو

 حطسلانأو « طقف لوط هل طخلا « محلوق نأ ًاناظ ) حطسلاو طحللا نيب وه ملا نمرخآآ

 ؛رخآلا لع امهدحأ نامئاق نادح امه « ضرعو لوط هل نوكي نأ وه « ضرعو لوط هل

 ىتح  اضرع دومع ىلعهتيلكب طخلااةكرح نم حطسلا مث«ةطقتن ةكرح نع نوكتي طخلا نأ آبساح
 حطسلا نيب كلذكو «حطسلاو طخلاا نيب ةئيشلءف « فرط كرحتو « فرط تبث اذإ نوكي

 لب . شوت نأ ىلإ أطحلا هب ىدامت ضرعلاو لوطلا ةنرعم ىف أطخأ امل اذه نإف . مسحلاو
 ةيوازلاو . هيلع امتاقرحتآو « دعب امف ضرفي نأ نكمي كلذلو ©« حطس ةحطسملا ةيوازلا
 .ددحتلا نم عونلا اذه هل ىذلا رادقملا « ةيوازلاب انينع اذإ ىنعأ «كلذ ريظنل مسج ةمسجلا

 . ةيفيك ةيوازلا نإف « ةئيحلا ىلإ انبهذ اذإ امأو

 غ اع« اس 6« د نوكي رأ :نوكيو || س ىذلاو نيطخ : ىلاو نيطخ (؟) || ع سعأ : ىنعم 01(

 © ام « دةدحاو قوف : دحاو قوف || مه « ع ىتملا ل :٠ اذه م0 || «ع نوكي نأو ؟ ن «م

 هنأل : األ (ه) || ن ناكف : ناكو || هءس نع: نم (4) ||ى «ه(«ءذءمءاعأ؟ع

 «باهتآأ؛ه6نءمءاع«6امود : ىف ||ىىءه(«مءاعءعءاعهل:امل || هءمءاعءام

 :اذهو (4) 1| اعجورعو :جرشو |ىاتكذ :ءةكذ (م) || هءعذنا ل: مث (0) ||.
 ةطقق )*١( | علوط طللا : لوط هلطملا )١١( || ع ٠ اس هتكذ ام : هتكذام || ساذه

 : كلذلو (15) || نم ةطقاس : ىلإ ||س نيب :هب )١٠١( || م نم ةطقاس : هكرح نم حلا م
 «ءد هسفل : كلذ ريظل )١10( || ىءوعرتآ :رخآو || سس« يادمب : دعب || مءاع « ع كلذكر

 . س ديدحتا : ددحتا || ن «م « اع «ع واس



 ىلاثلا لصفلا -.ةسداسلا ةلاقملا <”""١3ا

 اهبشو ةدحاو ةيفيك نوكت فيك «ةقلحلا نإ : .لوقي نأ لااقلف صاخلا ثحبلا امأو

 هرهاوج نم ةيكرم رهاوجلا عاون [نوكت نأ نوزؤجننكذ| بهو ؟لكشونؤل عومجم وهو ًادحاو

 اهدوهملا .ناك نإ و بيكر ضارعألا عاونأل نوكي نأ روجيال هنأ لع مترردأ دقف

 «ضرعلا باب نم دءاو عون مكدنع هنإف « ةقلحلا وه ىذلا اذحبو .لصفو سنج وم بكر

 . نوللا رخآلاو «.لكشلا امهدحأ « هدوجو لصحي امهنم نيئديش ىلإ معني

 « فكو ضارعأ نم ةيكسع ضارعأ نوكت نأ عنمن ال انإ : كلذ باوج ىف لوقنف

 « ضرع معيرملاو ؛ ةممو ةسمحخ نم بكرم وهو « وهف ٠ ددع هنأل ضرع ةرشعاو
 ابين دجوي دت رهاوهلا نأ ىنعي لب . ةعبرأ دودحو دود كانه نوكي نأ نم متلي امنإ و

 اههدحأ نكي مل نإو ٠ ةرياغتم ءازحأأ اهاصف ةعيبط بسانب امو : اهسنج ةعيبط بساني ام

 ضارعألاو . ناهربا انمياعت ىف هفرعت ام لع ٠ لصفلا ةعيبط رخآلا الو « سنحلا ةعيبط

 نم هجوب هيلع ًالولدم اهنم ءزح نوكي الف ءازحأ ال تدجو نإو ؛ كلذ اممف دجوي ال

 ةعيبطب : هيلع ًالولدم رخآ زحبو « بكرملا اذهل انهه فيكلاك نينحلا ةعيبطف . هوجولا

 ءاهدودحم الإ ةمسقلا ىهجو دحأ اف دجوي ال طئاس. ىلإ ةلاحم ال ىهش امنأو « لصفلا

 . دودحلا ءازحأ دحلا ءازحأ نوكت نأ بحب سيلو

 لاقيهب « ةلمح-دحاو ئش كلذل عمتجا « نوالا نراق اذإ لكشلان « دعب رعتساب ىلعو

 ناكف لكشلا نع نوالا الخ واو .ئدرحيبق هنإ زو « ةعتنصلا ديجو ةروصلا نسح هنإ:عوثلل

 «حبقلا كلذو نسحلا كلذ هل نكي مل « هدحو ًالكش نلكفنوالا نع لكشلا وأ ؛هدحو ًانول

 ةيصاخ «كلذ ريغ عم وأ نوالا عم عمتجم-وه ثيح نم لكشلل نذإف ؛رخآ حبقوأ نسحلب

 :اذهو ( 4 ) || ولو لكش : لكثو تسول () || هلئاقل نإف : لئاتظ )١(
 | انيق ان (08] |١ .سوشا الا وم نادرا ١+ قتارمالاوةفاقيلا ( ان |[ ع اهيعن
 || ن «اع6 ع« س :ةعيبط : ةعيطق (١١؟) | س نم ةطقام : هوجواا نم هجوب : || عنإف :.نإو

 || سكش :.ىش(19) || ىاهدردل : اهدردحب (16) || سةطتاب : طئاب (16)
 ؟ ع هدحو الكش ناكو : هدحو ؟ةولناكف (7١؟-15) || د ةلبخ : هلم || اعدجاو دحاو : دحاو

 عمتجم وه ثيح نم لكشلل )١8( ى الكش ناكو ؛ اس الكش ناك أ! : الكش ناكف )/١7( ||ىهدحو انول ناكو

 عم عمتجم ىه ثيح نم ةروملل ؟ ن « د « بنرللا عم لكشلا نم عمتجم ىه ثيح نم ةروصلل : نوللا عم

 ٠.2 نو ل : ةيصاخ || اع نم ةطفاس : كلذ ريغ عم وأ نوللا عم || س نولا
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 ثيح نم نيتيصاحلا.عومج هالو ٠ هيأزح دجأ ةيصاخ .كلت تسيل ءعامجالا نم لاح

 نم لكشلا نسحو ؛ نوللا نسح ود ثيح نم نوالا نسحح ناك اذإ لب. « طقن ًاعم. امه

 ىذلا نسحلا نكي مل « ةدودحي. ةبسانم نيرنسملا ةبسانم نكت ملو « لكشلا.نسح وه ثيح
 ناتسحلا نوكي ال نأدىلإ « ةهلمجيل ىذلا نسحلا جوحأ امبرل, « ةروصلا ةلم ريتعي

 ليبس ىلع ىذلا ىنعملا ىلع لاقي. ال نسحلا.ناك ل, « صوصمللا ىف ىغبني ام ىلع ناصاخلا
 . مسالا كارتشاب الإ صوصخلاا لوبس ىلع ىذلا ىنعملا ىلعو « امهنم عامجالا

 . ليمأ امهأ ىلإ هنأ « نيئيش نم بكرملا لاح فرعت وهف سداسلا ثحبلا امأو
 ميرملاك «ةفصرخآلاو ًافوصوم نوكي نأب ىلوأ امهدحأ نوكي نأ امإ« ولخيال هنإ : لوقنف

 ؛ هل ةضراع ةئيطاو « ةئيهطاب فوصوملا وه حطسلا نإ « ةئيد وذ حطس هب ىنعي ىذلا
 هن أهيلع ق- عومجملاو ©. ةئيهال حطس ةئيطأ اذ حطسلا نأب ©« فوصوملا هللدثم نم هلماف

 «هدعب و لوألا ببسب ًايناثرخخآلاو ءءىثلل الوأ انهدحأ.سياو « افلتخا اذإ امأو . حطس

 هل سمأ هل لصحم عمج لبس ىلع نوكيالو « ًايضرع اعمح نوكي امهنم عاتجالا كلذ نإن

 ثدحن عامجا لوطلاو ةباتكلل نوكيالو ؛لوطلاو ةباتكلا لا نوكي و « هعبلع ىف داحتا

 عومجلاو : عومجلا ىف لخدب لب « هلوقم كلذ.قدحتس الف « تاذلا ىف ةدحاو ةلمح هنم

 اذإ ةباتكلا نأ .  تالوقملا نم ةكرمم ًاضييأ ءايشألا هذه تالوقم نوكيفف « بكم

 قيقح داحنا ريغ نم ردقو ةفاضإو ةيفيك نمالصاح عومجلا ناك «لوطلا عم تعمتجا

 ٠ تاللوقملا عاونأ ابنا ىلع تالوقملا ف لدن نأ قحتسن ىلا رومأألا نأ ملعاو

 نرتقي رح ىنعمب و « ىسنج ىنعمب موقت ىتلا عئابطلاو رومألا ل, « تقفتا رومأ ىأ تسيل

 ضاع: ال (4) || ىعبي : لحي (4) || تءاس دعب ايان ها (:)
 : سداسللا (7) (||اع نم ةطتام : ىلع ىذلا ... ىدلاىتعملا (١-ه) || ى وه «ءاع نم

 :قح(١٠) (||ىءه(ء تن(« اس ءد(« ب ذنإف : نأ || س نم ةطقاص :هنلإ (م8) || س ثلاثا

 ماعيرح : امج )١١( ||| د ©« ب اببيو : ببي )١١( || ىت6ع(أ سس( بذقحي

 || ع نم ةطئام : لوطلاو ةباكلل نوكي الو || ىو هع« نو سعيد «ءبالن : الم )١(

 : مومت )١8( || سرمألا :رومألا )١7( || ىوه 6 نء اسد تمح : تعمتجا (11)
 .٠ ىدتيهم لع( ع « ام موقت
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 ىتا « تانارتقالا امأف . لخدملا ف روكذملا ىنعملا لع ىسنحلا هب موقتي « ىصف « هب

 لعجتس لب « هلوقم تحت ًالوذد بجوتالو « ةيعون بجوت الف « ةفملا هذه لع نوكتال

 وه الو هب موقيال ًافيك نراق اذإ ناسنإلا نوكيف . ةيقيقح تسيل ةعرتخم ةلوقم ال

 ثيح نم ءىشل هتبلأ اعون سيل امهنم عومجم ا نوكي « بيرغ ضرام لب « ةيناسنإلل عبات
 . سقت سايقلا اذه ىلعفف . فكم رهوج نم عون هنأ نظي نأ الإ « عومم وه

 [ ثلاثلا لصفلا]

 (ج ) لصف
 امهنإب ىرحجن ىلا لاوحألاو ةيفيكلا ىذو ةيفيكلا نيب قرفلا فير رعت ىف

 امصاوخو ةيفيكلا ضراوع ىفو

 امإو « ًالوأ امإ ء هذه امل ىلا ىهف « ةيفيكلا تاوذ امأو . تايفيكلا ىه هذهف

 ةيكلا نم قش امك اهنم مسالا امل قتشيف « تايك تناك وأ رهاوج تناك « اينان

 نإ و ؛ ةيفيكلا مسا نم امئاد امي فيكملا مسا ق:شيف سرفلاو برعلا ةغل امأ . اهريغو
 ؛ لدع لجرو « لدع قلخ لاقي أم قاقتشاب كلذ عم لاقي دقف « قاقتشا الب تليف

 . ضييبمو لداع كلذ عم لاقي دقف ؛ ضيبأ ممجو « ضيبأ نول وأ

 كلذ قتشال نأب « اهدحو ةينانولا ف وأ « تاغللا ضعب ىف ةداعلا ترح دق هنكل

 مسالا نم ةينانويلا ىف قتسر ناك ام هنإن . مسا فيكتلل درفي لإ « تايفيكلا ضعب نع

 مسا نم قتشم مسأ © لضافلا لدب ناك ل, ؛ هليضفلا ىذل مسا « هليضفلل عوضوملا

 (١0 ص نم ةطقاص : بحوت («) || اس نم ةطفام : تءارتفالا || مه نإاف : امأو ||

 || س « ب نم ةطقاس : تناك )١١( || س امأ : ماو )00( س لءأ لاو ل : سمت (0)

 « اس ليق نإو : لادي )١5( || مىاع؟عافيكلا : فيكملا )١١( | مام« دامتم: ام

 : صييمو 014( || ه نولو : نول وأ || ىع« ن نم ةطقاس : لدع لجرو || ه6« مع اع

 ةضاس:ناك )1١( ||مءاءعفيكنا: فيكتلا (11) || م نم ةطقاسع دق (16) || ضيم دأ
 8 ىءه ع« ن ؛ ع مماب : مما 007 || مى اس 6 د مما : مسالا [|م نم
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 اذهو . الصأ عوضوم مسا ةيفيكلل نوكيالو « مسا ةيفيكلا ىذل ناك امبرو . داهتجالا
 لاقي ىوقلا لب مسا ةينانورلا ىف ال نوكي ال نأ هبش ىوقلا نإز « تاغالا نم ريثك ىف

 . ةيفيكلل ال ةيفيكلا لمف مسا ةركالمل ذإ « مسا ةيفيكلل نوكي الو « ىزكالم اب
 قس مل «برعلا ةغل ىف « حاحصملا نإف « برعلا ةغل ىف لاخلا كلذك نوكي نأ دمٍسالو

 « ةحصلا نم قتشم اذه نإف . لكلا نم لب « دادعتسالا ىه ىلا ةيفيكلا نم همسا

 لاحىف نوكي دق هنإف « ضرم اذإ هيف ةحصال ىذلا نإف « قاقتشالا ىف داتعملا نم فرحمو

 ةئيهطلاو « ةحصلل لوبقلا مي رسم ناك اذإ « احح نكي مل نإو « احاحصم ضرملا
 مسالا ال قتشبف « برعلا ةغل ىف فاكس ابر لب « امل مسا ال « اهنإت « ةيحاحصملا

 ذئنيح نوكيف . ةيحاحصم : لاقيف ىعيبطلا نوناقلا سكع ىلع «ةئيهلا ىذ ءىثلا مسا نع

 ةيفيكلانأ «ةيفيكلا قحاول نمو . سكملاب لب « ةوقلا مما نم قةشم ريغ ةوقلا ىذ مسا
 لثمو ؛ روملا دض هنإف « نيحللا لثمف ؛ هكلملا ىف امأ . رهاظ كلذو « ةداضم اهمف نوكت

 . كلذ سايقب ود اضيأ تالاحلا ىف سمألاو . أطالا دقملا دض هنإف « باودلا دقعلا

 تايفيكلا ىف ةداضملا امأو . ةيضارملل ةيحاحصملا لثف « ةوقاللاو ةوقلا ىف ةداضملا امأو

 ؛ةكلا .تاقسلا ان اون ةووولاو ةرارطاو قاومت نانا + :تالاشالاو ةلاففتألا
 معتسف ريعقالاو ١ بييقتلاو « ءانحتإلاو « ةماقتسالا امأو . امل دادضأ ال لاكشألاف

 . ةداضتم اهنأ صمألا رهاظ ىف نظيف « ةيدرفلاو «ةيجوزلا امأو . ةداضتم ريغ !أ مولعلا ىف

 . ةتباآ دحاو عوضوم ىلع نابقاعتال ةيدرفلاو ةيجوزلا نأل « كلذك سياو

 ناتننقع ناك نإو « ناداضتم امهف « ناعمتجال نيمسم ننعم لك سيل مث

 ٠ ةرارحاللاو ةرارحلاو « ضايساللاو ضايبلاو « سرفاللا د سرفلا نإف « دحأو سنج ىف

 ىوغلل ؛ ن« دلاة) ىوألا ىذل ؛ س « بلاقي ىوقلا ىذل : لاقي ىوقلا || ن هل: اه (؟)
 :ذإ (؟) | | رصعلا ةنل ىف عراصملا وأ مك الملا ىأ : ىزكالم (م) ||ه لاتيف ىوذلل ؛ىع م ءاسلاقم
 :ىف(5) || د نم ةمقاس : لب ||اعمما: هسا(ه) ع كلذ: كلذك (4) || ماع ةمقاس

 || نامما ؟؛ سس « ب مسالا : مالا || عادل ل : للك || ساما : امير 4( || عض

 || اعامأ : مألاو || ى عه ع ان « اع دتمل : دقملا )١0( || د ممر : معا )٠١(

 || م لاكشألاو : لكشألا )٠١( |[|امداولاو : دارلل )١4( 1||اعنم طفاس : رهاضيأ
 || ه ء ع كلذ ب : كلذك (10) || م « سس ةداضم : ةداقنم (15) || اع « عاضيأ ل :لمتن
 .ندق ل :ناك || س نادم : ناداضتم || ن © ب نيميسف : نييمسم (14) || ن نم ةطقام : ةنلأ
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 فادصتا طرشب ورقم ضاضيبالا ذخأ آادحأ .نأولف . اعم عمتجتال ىلا نم كلذ لك

 عيرماللا ذخأو « « بن” ًالثم ناكو «امسا هل تبا « ضايبلا لوقي نأ هنأش نم «هب مسج

 ًاضايب نوكي نأ نم ولخملال عوضوملا ناك ىح ؛ “ ج ” هما لمفب « هجولا كلذ.ىلع
 ريصيت" بث” نوكير نأ اذه .نم بحي ناك امل «“ج” نوكي وأ « ًاعبرص وأ“ ب”نوكي وأ
 ميسم ال نأل كلذ سياو . هل دضال ىذلا عبرلل 2 7” وأ«ضايبلادض وه ىذلا ًاداوس

 ءايشأر « داوس ود ضايساللا نأو . عب سه ها كريست « ةريثك ءايشأ وأ « دحاو

 « بابلا اذه .ىف « هلقلاو ةرثكلل ريخأت الو مدقتال هنإف . ضايبال اهنأ ىف كرتشت ىرحأ

 . هئازابرحخآ عماجت الو «٠ الصحم امسا هل نأ بيس وه امنإ. « ًادض هنوك ناك نإ

 مسقني ىذلا ددعلا وه جوزلا نأب « هفلاخم امنإف « جوزلا ف'اخ اذإ « درفلا مث

 مسقنم ال ًاددع هنوك سفنف : كلذك سيل ىذلا ددلا ود درفلا نأو و نبي واسنمب

 لب © هتوضوم ريغ نراقي جوزلا ددعلا ىف ناك ىنعمل ًاباس الإ بجوي سيل ٠ نبي واسآمب

 ؛ةيدفلا بجحوبال ردقلا اذه نأ «اوملع دقو .ددعلا ود ىذلا عوضوملا سنج نراقب 6|

 رخآ ىنعم ةيدرفلل مهف نإو « عوضوملا سنج نع ًالمغف ؛ كرتثملا عوضوملا نراق واو

 كراشمال نيام ىنعم هنإ « هلاو-| رثك | « ىنعملا كلذف « ةيجوزلا لباقي كلذ نم ددزأ
 .اولفغ نإو « اضيأ ءالؤه الو ءاذه ىلإ بهذ مل «دض : اناق اذإ نحو . عوضوم ا ىف

 اذه ىف لوقلا ءاصقتساو . ةرثكلاو ةدحولا الو « ناداضّس ال ةيدرفلاو ةيجوزلا نذإف

 . ىرحأ ةعانص ىف

 ىرخألان «ةيذيكلا نم نيتداضتملا ىدح[تناك اذإف .هيف ةداضمال عبارلا سنحلا نذإن

 نوكت اضيأ كلت نإف « ةيفيكلا نم نوكت نأ نم دبال بقاعتلاب عوضوملا اهعزانب ىلا

 || ى «ه(ى6ذن ءااع « ع « ص « د « حب ضايباللا : ضافيبالا || اع ء س ىذلا : ىتلا 000(

 ناك امل (ه -«+«) | ل صام داك را ع دام ار | مش حاجز

 || هءهجصو“: وأ 0( || اع سيل كلذو : كلذ سيلو. ( ه ه) || د نم ةئفاس وأ ضايلا . ٠ +: ع

 |لاعنم : ىف || اعريئأ[ الو لس : ريخأت الو || م ءاس ايف : اتأىف (0) ||ه ء« سءايشأوأ : ءاغأو

 ىنمل )١١( || عو : نأو 038 || ن نم ةطقاس : ود || ه ©« اع ء ام « د هنول : هنوك (م).

 ل ةيدرفلل || ىء ع« ب ناف:نإو )١5( ||عبجوب ال دقوإ- :عوضوملا (15) | م ىنعم
 || طناف : نذاف )١5١( || سوه : ءاله )١١(  ىع ه لباتف : لباني || م« عءاس

 . م ىرخألاو : ىرحألاو || ع نيداضملا ؟ اط « ب نيتداغملا : نيتداضملا )١(



 فق تالوقملا - قطنملا

 . ءارقتسالاب اذه . انهه . كل نيبو . كلت ءذ» بقاعت « ةيوسنم ريغ ةراق ةئيهإ

 . كلذريغو « ةدوربلاو ةرارح لاو « داوسلاو ضايبلاك

 ضعب ىلإ اممذعب نم عوضوملا ليحتبس « دادضأ فيكلا نم عاونأل ناك (ملو
 دادتشالا لوقت ةيفيكلا نم عاونألا كلت . ىرحألاب اسبلتو « (بنم ةيفيك نم اًحالسنإ

 نإن «صقتألاو ديزألا لبقت ناك نإف .ةب وطرلاو ةسوبيلاو ةدوربلاو ةرارحلا لثم صقتنلاو
 #0 بأد اذهو ؛ ةدورب نم ديزأ اهدجم ةدوربو « ةرارح نم ديزأ اهدمج ةرارح

 دو جول انراقم « امهد>أ نع عوضوملا لاوز سيل ىلا « طئاسو ابني ىلا دادضألا

 دحم ةدودغ امنأ مح ىف ةطساولا هذهف « طسولا ىلإ نيفرطلا نم الخ امبر لب ءرخآلا
 ةفصلاو « نيطارفإ نب ةطسوتم ىه ىتلا ةلادعااك صقتنتلاو ددشتلا لبقت ال « طسولا
 تريتعاو ةدالاب ِتنرَق اذإ تاطسوتملا هذه نأ الإ « نيطارفإ نيب ةطسوتم ىه ىتلا

 براق اف . دحلاب الإ كردم ريغ كلذ نإف « قيقحلا اهطسوت ربتعي مل « صاخشألا ىف

 . ًاشحاف ًاروهظ هرثأ رهظيو « هب دتعي اجورحن نيؤرطلا ىلإ جرخي لو « قيقملا كلذ

 تناك نإو « ور هلادد نم دشأ ديز ةلادع نوكت دق كلذلف . ةطساولا ىف دعي هنف

 صقتنألاو ديزألا لبقت ال ةد>او مناف « ىرخأأ هلادع نم دشأ تسيل ةقلطملا هلادعلا

 رومأ نبب « بيكرللا ةئيد ىفو جازملا ىف « ام طسوت ىه ىلا « ةحصلا لاح اذكهو

 نوكت دن نكل « صقنتلاو دادتشالا لبقت ال ةدحاو ةقلطملا ةحصلا نإف « ةدقانو ةدئاز

 . ورمع ةحسو ديز ةحح رابتعا بسحب كلذو .٠ ةح نم مصأةحص

 «ثلاملاو « عب رملاك ٠ لقألاو رثك ألا لبقت ال امئاف « امل دادضأ ال ىلا رومألا امأو

 )١( ب نيبو : نيدو || ب كلب هذه : كلت هذه «٠ منيب و ؛ اس « س نيو ؛؟ ىوه ءاع ||

 عاونأل || ع نم ةطقام : ناك (؟) | عءارقتساب : ءارقتسالاب || اع نم ةطقاس :اذه (؟) :
 صقنلاو (ه) (|| ىو اد. عادادضأ : دادضأ || ع ةيفيكلا : فيكلا || ه* م « اس عارنالا :

 ع « مي اولك4 نس ء د اهلك ؛ ه « اع نم ةطقاس : ناك ||ه © اس اهلك : ناف ||م 2م ءاس 6 د صقلاو ||

 ) )1ام نم ةطتاس : ىلا (4) || مكاقو : لاوز () || اع نم ةطقاس : اهدجت ||
 -ىو) ١٠١( د نم ةمتاص : نيطارفا . . . ىلا ةفعلاو || )٠١( ن تربتعا : تربتععاو ||

 )١6( م عدتأس © د6 بانا : نإو || د ديعي : دمي || ) )1١5ءادتشالا لبست ال

 . س نم ةمقام : دابتعا )١7( | ع نكلو : نكل || اع « ع* ام د نم ةمفاس : صقننلاو
)0 



 كثلانلا لرعألا - ةسداسلا ةلاقملا ففي

 «ةداملاو هل طراشمو «عيبرتلا ند هعابط ىف ًاديعب كلذ ناكو «هياإ راص نعمأ اذإ « دض

 رسيتب مل « ةداملاب هبرق ديرأ اذإ « ًاضيأ عيبرتلا نإف « اذه عمو . هل ًادض ناكف « هبقاعي

 سهلا دنع ىنخو « هب هيبش وه ام ةئيه ةداملا ىف دجوي امنإ لب « قيقحلا عيبرنلا داحيإ

 عيب رت ال « ىسح عيبرت هلأ بسحب « عيبرت نم محأ عيبرت ذئثيح روكي « هل هتفلاغع

 امل كلذ عققي سيلف « ةدوربلاو ةرارحلاو روهلاو نيحباو ضايبلاو داوسلا امأو . قيقح

 اهادحإ « نترارح اهلك « ةداملا ىف نادوجوملا نوكي لب « هئطخو سحلا ةهج نم

 « امبرم ةقيقملاب و» روكي ال ىذلا « ىسحلا عبرااك سيل « صقنأ ىرخألاو دشأ

 نوكت ال ىلا « ةلادعلاك الو ؟ هب سحي ال عبرلل هفالخ نأ الإ « رخخآ الكش نوكي لب

 « اسمح كرد ال هتفلا2 ةيصاخ نأ الإ . اروم وأ انبج نوكت اهتكلو « هلادع ةقيقحلا ىف

 مم نوكي ءىشب ىنغملاو دحلا ىف هكراش نأ دعب « ءىش نم رثك | ءىثلا نوكي امنإو

 ىن كل « نةقرفم « نيتقر# ن:رارحلا اذك نوكت نأ بجيف . هنم ىوقأو دشأ كلذ

 رخآلاو « صقنألاو دشألا لباق ةقيقحلاب وهف « اذكه ناك (ف . ًاقارحإ دشأ اههادحإ

 نوكي مث « ةقيقحلاب عيبربلا دح نالبقي نيعبرص دجن ال « كلذلف . سحلا دنع كلذك وهف

 اههد>| نوكي ال نأ امإو « ءاوسلا ىلع البقي نأ امإ لب « صقتنأ رخآلاو ء دشأ اهدحأ

 ٠ ةيفيكلا صاوخ نمو . قطنملا قوطلا غلبم نع ةجراخ ثحابم اذه دعب مث . اعبرم

 ايف هيف لاحلا انيب دقو « هيبشلا ريغو هيرشلا اهلوبق «هيف اهكرس ائيش نأ ناقن ال ىلا

 . فاس

 )١1( ام ديرأ : ديرأ || ه .« نس كلذ لل : ناكف (؟)  (||ع ناكو : اكراشسم ||
 : امل || ه ع ساما ل : سيلا || س نم ةطقام : ةدوربلاو )(ه)( || اع نم ةطقاس : ةايه («)

 ةتيةحلاب لس : امهالك || ه « نس ن. ةطتام : هلطخو || ه « سأطخ : ةوج (5) 1| اع« ع ء س ايف
 || عام : نأ 0( || اس ةودلا : ةديدحلاب 6 || ام ام,.دحأ : اهادحإ || ع « س

 : هم(١١) || ه٠ ءاع« ع مث ل ؛ ىعءه نم ةتام : ءىثب || س دحلاو ىنعملا : ىنملاودملا

 || ع شماه كلذك سيل وهف : كلذك وهف )١١( (||ه ءامرخآلا امأو :رخآلاو )+١( | اع نم ةطقام

 || ام هللاءاش نإ ل : ثحابم 6( || عبو : مث || س عيرملا : عيبرتلا || ام كلذكف : كلذلف

 ريغو ةهيشلا : هدشلا ريغو هيبشلا || ى «هايهف : هف (15) || اع نم ةطفام : ىقطنملا .٠ ٠م

 ءل ص ةيشلا



 ففر تاللوقملا قطنملا

 ملا
 (د ) لصف

 فاضملا نم عاونأل ٠ هريغو فيكلا نم عاونأ ةلخادمب قلعت كش لح ىف

 نم اهنإن « ةيفيكلا هلوقم ىف ادوتددت ىلا ءايشألا هذه رثكأ نإ لوقي نأ لئاقاو

 هذه نرأ باو1باو . كلذ هبشأ امو « ملعلاو ( ةوقلاو « هكلملك « فاضملا هلوقم

 اهل ذإ « ةفاضإلا هل تضرعع دق ام لب « فاضملا ةلوقم نم !متاوذب تسيل « ءايشألا

 « ادريغ ىلإ سايقناب ةلوقم (متايهام تناك نإو هنإن . ةفاضم هب ىه ام ريغ دوجو
 . كلذل بجواا مسرلا جاتحا دق ذإ . فاذملا هلوقم نم نوكت نأ كلذب بجي ال اهنإن

 كلذكو . ةهلوقم اب اص + ريص ىح « هب قدلي ريغتو « ىرخأ ةماعد ىلإ « تماع اي

 . مسرلا اذهل فاذا نم ابنأ « امايعون ضعبب نظي ناك ؛ سهاوخلا نأ تملع دق

 لص# دوجو امل ناك ني> كلذو « فاذا نم تسيل اهنأ ملع « مسرلا لصح املف

 ًالثم دن تنأو . ادر امل دو+وا كلذ ناك ذإ « فاضملا نم هب نكت مل « صصخم

 ىذلا هدوجواو « هريغ ىلإ سايمتاب هنيهام لاقت هتاذل ملعلا ناك ولف « معلا ف كلذ ىف

 اهقحليو ٠ ةيفيك هنأ دوجو هلو « ةفاضإ اهمزا, ةيفيك نكي ملو ٠١ هجو لك نم هب مزقَس

 هنوك هصيدخت ىف كلذ رثأ صصخو « معلا لصح اذإ ناكل « فاضم ةيوه دوجو

 . سايقلاب ةيهاملا لوقم

 : اهوممددع (4) || ىأ نءام © سس قلعتم : قلعتي || مه( اع« ع كوكش :كش (؟)

 :باواباو || اس اءلاوأ : لعلاو (0) || م نم ةدتام: نم || عفركلا : ةيذيكلا (4) || اع امتددع
 || هال : هل (1) || ن« ععءاسء«د نم ةمتام : دق ||ود اي :ام (56)  ([|ه باوملان
 «ن(ءم(ءع «س ءد كلل : كلدل || عن. ةطتاس : اهناف (م) || س نم ةطقاس : هب (17)

 || » كلذلو : كلذكو || نس نم ةمتاس : ريصب || اسريختو : ريرختو || ددق + : 5 (5) ||ىعه

 للا || ع صوت : صصغ )1١( ||علع: لع )1١( ]| س مسالا : ميلا (0)
 : هنا || دايت ؛ ندهلف : هلو || ع هتيذيك : ةيذيك 014( || ىىءه ء اذ « اع « ع « س لثم : ىف

 || م ةناطط : فاضم || »« س ةي ود ؛ اس هب ىه : ةيود 6( .||اع نم ةمتام ؛ ه« س ابنأ

 . ام هصصخع : هميصخت
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 سايقلاب ابمتايهام لاقت ال « وحتلاك « لماا تايعون نإن ٠ كلذك سعألا سيل نكل

 وحنلا : لاقي الف . ماع هنوكودو « رعألا هانعم ةهج نم لب « هديصخمت دح ىف هربغ ىلإ
 اذه وه : سأرلا اذه نإ لاقيال كانه ناكاكءىب ملع وحنلا نإ : لاقي لب « ءىتب وحب

 اذه نأ « كلانه كبش اذه ناك اذإف . ءىشل سأر سأرلا اذه لاقي لب « ءىثل سأرلا

 هل ةضراع لب « افياضم هب سيل ىذلا ؛هدوجو ثيح نم سأرلا كلذ نم صصخم سأرا

 همزاي لب «هئازإب ةفاضإلا صيدصخت ةقناوم نع ىرعت صيصختلا اذه نإ ىتح ؛ةفاضإلا

 امنإ « انهه كلذكو . ةيسأرلاك « ةفاضإلا اهقحلت ىلا « ةماعلا ةعيبطلا مزل ام ةفاضإلا نم

 قحلام الإ ةفاضإلا نم هعبا» ل كلذلو « ةيفيك معلا ثيح نم « ملعلا نم اء وحنلا راص

 ةهج نم لب « ةفاضإلا نم هقمحل ام ةهج نم سيل صيصختلا اذه ناكو « الوأ هسنج

 ىه « ةداساا نع ةدر# ةروصو « سفنلا ىف ةئيه نوكن ام ةيفيك :نأك صامتا دوجولا

 اذه ىف كرست اهلك «ةدرجم سفنلا ىف روصو تائيهل اماع نوكيف «جراخ نم روم ألةقباطم

 لجأل ال « جراخ ىسرم رومأل ةقباطم (بنإ ىف ًاضيأ كرتشنف . هيف فاتت الو « دملا

 صدصختت تناك ولف « امل ماعلا ىنعلل الوأ ضرات ىنعملا اذه نأ لجأل لب « !ميصوصخ
 ةفاضإلا  نوكت نأ بجي ناكل « فادغم هنأ الإ هل دو>و. ال ىذلا فاغملا ص ردمختن

 ريغ دوجو هنإن « فاضم ريغ اهصيصخت دح ىف امص هحم قي دن ذإف « امهدختل اهقحلت

 . فاضم

 أمنإو ءصاخ دوجو اهل لب « !ماوذ ىف فاضملا نم تسيل تايعونلا تناك اذإف

 هصصخن دح قو ء عونلل كلزك لاق هلجأل ىذلا سنللا ود « سايقلاب هتيدام لوقملا

 .٠ .٠ .٠ لب || اع « عب دءىثل : ءىلب (#*) [||ص نإ ل : لاقي || عوعأالل : معألا )س0

 : كلاه || اعنان ؛ ىىه«دنعء م «ءععام«6 سخان : اذا (4) || د نم ةطتام : ءىشب

 || اع صصخم : صيصخت )0( || ص ضراع : ةذراع (ه) || ص صصخت : صصخم || ن <« مكاه

 || ى « س كلذكف ؛ ب كلدلو : كلذكو || ه« سمزلي : مزل (7) (|ه « س ءايإ : هئازا
 || عناك ل : ام || ص نم ةمتام : الإ || ى « ه نايزح : اءزح (ه) ||ع اه : انهه

 || ص نم ةلمقاس : هيف 0( || ه نم ةطقاس ؟ ب ىهو : ىه || <« سداوملا : ةداملا 60

 || ن تانامالا لك : ةنامالا 004( دولو : ولف )١0( [| م نم ةطفاس : ال || ه كرتشنو : كرتتَس

 : هنآن )06( || اع همصخت : ابصيصخت || م لك لم ؛ ن « اع « ع امصيصختل ؛ ب اههصختن : امصصختل

 .٠ بذناكف : ناكو || سهصيصخم : همصخت (16) || اع؟ اس ©« سس : هلف ؛ عاد «© ب اهلن



 شرال تالوقملا - قطنملا

 تضرع نإ و « كلذك ًاضيأ امسنفب تافاضم هب تسيل دوجو تايعونال ناكو ؛ لاقي ال

 هتاذب الخاد سنحلا نوكي نأ ليحتس هنإف ؛ هتاذب فاضملا نم سيلف ةفاضإلا هل

 سنج الإ ةلوقملا لهو . هلوقملا كلت ىفةلخاد ريغ اهتيهام ىف هعاونأ نوكت مث « ةلوقم ىف
 نم ودنلا نكي مل امل هنأ « نذإ نيبف ؟ ةرودملا هذه الإ ةلوقملا ةروص لهو « سنملاا

 ( ًامزال ًاضورع فاضملا هل ضراع هنأ ىلع الإ « فاضملا نم ملعلا سيلف « فاضملا

 . فاضملا نم عون هنأ ىلع ال

 هنأ ىلع: تاذلابف ءامهدحأ ىف امأ ؛ نيهجو ىلع « نيتلوقم ىف ءىثلا لخد نأ سأب الو

 اذه مهفي نأ بحي اذكهف . هل هضورعا عوضوم هنأ لعءضرعلابف «رخآلا ىف امأو . هل عون

 هعاونأو سنج ىف نوكي ءىثلا نأ نونظي نيذلا ءالؤه بولق ىمعىلإ تفذتالو ؛ عوضوملا

 هنأ وهو ٠ فاذلل روكذملا مسرلا اذه نأ اون دق ءالؤه نأ بجعلااو هل نيابم سنج ىف

 نم سيل ام فاضملا ىف لخدي ناك هن أل« فيي ردت ممر هربغ ىلإ سايقلاب ةلوقم هتيهام ىذلا
 «تاقروثالن نم بيرق عضوملا اذه نيبو مهنيي و« ةقاثو ةداي ز ىلإ جات هنأوءفاضملا

 فاضملا نم عون هنأ لع « هتعيبطب فاضملا ىف لخاد معلا نأ اوماسو اوءاج ىتح

 ؛ كثلا اذه لثم نأ اونو « كشلا اذه اول نأ مهمزاف . هتحن تسيل هعاونأو

 صصخت ام نأ « بجوي صألا رحنآ ىف كشلا لح ناكف « اضيأ رهاوحلاا ىف هركذ فاس دق

 ىلعو « فاضملا هلوقم نم سبل هنأ ىلع هنم كلذ لد « هريغ ىلإ سايقلاب الوقم هنوك لازف

 ؛ ءىثلا نأ اوسنو . هيلع لوقم ريغ « فاضلل ىذلا « قةحملا لمعلا « ىنانلا دحلا نأ

 ٠ ثلان ىلع كلذك هيلع لوقملا اذه ليقو « عوضوملا ىلع لوقملا لوق ْئثلا ىلع لبق اذإ

 )١( امتاذب : هتاذب (؟) || سضرع : تضرع || مءاعامسنجي : امنخي || ههب ىه؟ اعاب ىه:هب ||

 ) )6فاضملا هل ضراع هنأ || ىأ نى م ءاعءععباس ص « د( بزم ةمتاس : لع :

 ه) || ىعه« م« ع(« اس. ةدتاس :اذورع || اس نم ةطتاس -١( نلع امزال : لعال امزال ||

 ) )7ءم ءام «درعآلاو : رخآلاىفامأو ||ه» « سلعو : لع(م) || امهدحأ امأ : اهدحأ ىفامأ

 سس بلت : بولق (4) || اس نم ةمتاس : هل || ه لعم : لع || ىع ن ||
 )٠١( صنم ةمقام : هنأ || )١١( ||هىف : نم || ندق لس : ناك ||عنم ةمقام : ةلوتم

 6 0,0م« اع*٠6 ع « د(« ب نم ةطئام : نم || اع نم ةطقاس : بيرف || ىء ع هقاوو : هتاو

 ص ةنالن : ثالئ ||ىءهءذ || )١8( اص فاضم : فاضاا ||ام نم ةمتام : ىف لخاد ||
 س نم ةطقاس : ام || م لج : لح || س ناكو : ناكف )ع( || )١6( اع لوقملا : لوتم ||

 هع : هيلع ٠



 عبارلا لصفلا  ةسداسلا ةلاقملا فض

 « عوضوملا ىلع لوقملا نم نومهفي اوناك مهنأ اوسنو ؛ كلزك ثلاالا ىلع لاقي لوألا نإن

 « لمان ًاسنج فاضملا ناك اذإ هنأ اوماعي لف « ةيهالل اموقم ايتاذ نوكي نأ بحي هنأ

 موقمل ةيهاملا موفمو « وحنلا ةيهامل مٌوقمو «وحنال سنج «ململا مث ؛ هتيهامل امّوقم ناك
 فيك ىلإ بهذي ىتح فاضملا ةدج نم وحنلا بلقتي فيكف . ةيهاملا موقم ةيهاملا

 ؛ اوماع مبنأ اوسنو . نكي مل وأ ًاتح عوضوملا ىلع لوقملا مهايوأت ناك ءاوس ؟ ةيفيكلا
 « هتاذ ىف وح لك ناك اذإن « رحخآآ ىلع اهنم ءىبث لمحال « صاوملا ةنيابألا ءايشألا نأ

 نأ ىلع هيام ىف فاضملا هياع لاي فيكلا نم ءىنث الو « فيلا هيلع ًالومم « هتيهامو

 نم مزلي هنأ « ةفاضإلا هل ضرعي ال هنأ ىلع ال فاضم هب وه ام الإ « دوجو هل نوكي ال

 نم عون مهدنع ملع لكو « هرهوجىف فاذملا هياع لا. ود>:لا نم ءىش ال نوكي نأ كلذ

 . فاخ اذهو « لعب وحنلا نم ءىش ال نأ مزايف « هرهوج ىف فاضملا هيلع لاقيف « فاضملا

 ناك © ساي روغيطاف ىف ليق ام نأ مهفت لب « ءالؤه ىلإ تفنن نأ بجي ال هنكل
 نف « للملا مح وحنلا مح نإ : لوقي نأ لئاقل « نكل . هيأإ انأموأ ام هيف ضرغلا

 بارعإ نأ « كلذ نع باوحللاو . ةغللا باررعإ وه ءىنث لإ سايقلاب ومن وحنلا

 فيكف « وحنلا ىلإ سايقلاب هلوقم « ةغللا بارعإ وه ثيح نم « هتيهام تسيل ةفالا

 ىلإ سايةلاب لوقم « امهنم دحاو لك « تماع ا نافياضتملاو ؟ هياإ ًافاضم وحنلا نوكي
 ىح « مولعم وه ثيح نم « ودنلا ىلإ سايقلاب لوةم « ةذالا بارعإ نكل « رخآلا

 . وحلا ىلإ سايقلاب ًالوقم نكي مل ملمي ملو ةنس فلأ ادوجوم ةغالا بارعإ ناك ول
 وه ثيح نم ىلاملا وأ معلا © مولعم وه ثيح نم « مولعملا لباقف ©« كلذك ناك اذإف

 )١( وحنل || ه © س رعلا ةهامل : هتيهامل (؟) || اس : لوألن : لوألا نإف :

 : فيك || عنيح : ىتح || م هسح : هنج || م« اموحلاو : وحنا (4) || ه٠ سرحلا
 || « دام ل : فيكلا نم )90( || ص نم ةطقام : اوسنو(ه) || ع نم ةمتام ؛ س ءد « ب فك

 هلأ اععءدالنأ ؛ مهنأ: نأ (9) || سس نم ةطقاص : ودام ||ن نم ةطقاسم : ال (ه)

 «اععءعءام«ء سعود« باذه :اذهو )٠١( || اموت : عون 6 ||» نأ هنأ؟ىءع ءاسال

 ||2 ناو ؛ س نإف : ناك || ع ليق ام مهفي : ليت ام نأ مهفي || س نكل :هنكل )١١( ||ه«ذنءم

 || سس باوحلااف : باوملاو 0-م || مع اسءد مكح لودي : مح نإ لودي || اس نم ةطفاس : هيف(٠١)

 «م «اع « اس © نس ا( د نم ةطتام : دحاو || عاضيأ :وحلا )١١( [||د م كو : فيكف ):١(

 ٠ ن«© د نم ةطقاس : كلذك (16) !| نس دوتجوم : ادوجوم (١١1؟) ||ه « ن



 فيفي تالوقملا - قطنلا

 . ملع ىه « ةيئاسفن

 تملصف اذاف « هلملا هذه ىلإ سايقلاب هلوقم اهتلمح « ملء ىه ىلا ةيناسفنلا ةئيحلاف

 راص جيراخ ىلإ ةفاضإ نم امل ضرع ام ىلإ تفتاي ملو ةئيه اموك ىلإ تغاان « ةئيحلا
 هنع تلصفو « ةغالا بارعإ ىلإ تفنلا اذإ كلذكو . فاضم ريغ ًادوجو ناك « اماع ا

 . فاضم ريغ ًادوجو ناك « مولعم هنأ هنع لاز ىتح « ةيناسفن ةئيه هل ًاتباطم هنرك

 .سأر وذ ود ثيح نم ندبإلا ىلإ فاضم «سأر ود ثيح نم هنإن :سأرلا اذه كلزكو

 ارظن « اذه ود ثيح نم هياإ رظنلا نركي نأ بجي ملو « هيلإ راثملا رهوحلاا ريتعا اذإف

 ةقحاللا ةفاضإلا معن . سأرلا ىذ بناج ىف كلزكو « صاخ دوجو هل ناك « سأر هنأ ىف

 أذإ هسفن سأرلا كلذكف ؟ سأرلل ةمزال تساو « سفنلا ىف ىتلا ةئيها ةمزال © كانه

 رخآلا فرع « ليصحتلاب فرع اذإ « نييقيةحلا نفاضملا دحأ نإ : انلق اذإ سياو

 ؛ هليصختب لملا دنع « هفياضم ليصحتب معلا مزل ام لك نأ « هسكع مزل « لوصحتلاب

 كفني ال امف ًاضيأ نوكيو « قيةحلا فاضملا ىف اذه نوكي دق لب « قيقح فاضم وهف

 ناك ام لك نأ نيبي نأل سيل « كانه دروأ امنإ كلذ نإف « هل ةفاضإلا ةمزالم رع

 افاضم سيلف « هنأش كلذ سيل ام نأ « نيب نأ لب « قيت> فاضم وهف « هنأش كلذ

 ىلإ هجوتي « هجاجتحاو هحيحصت ناكو « رهاومللا ىف روك ذملا كثلا لوزيف « ايةيقح
 كلزك فرع « ليصحتلاب فرع اذإ « فاضم هنأ وه هدوجو ىذلا يتلا فاضملا نأ

 1 ةهمشلا لحتف ؛ كلذك سيل تددع ىرحأ ءايشأو ردهوحلاا ناكو . هفياضم

 « م« اع «عءباسءد(ع ب نم ةطقاص : ام || «م ءاع © اس6 سا ةءرلعم : امولع» 00(

 : تلصفو (0) اع تفتاو : تفتاف )4( || نا« ص نم ةطقاس : مع || اس للعلا: : ةنيحلا (0) || ىء ن

 ||ه(« مع اعءام 6 ساهرك : هلوك (5) || ه«مءاعءام«ء سءدانع : هنع || د لصفو

 «اعء ام نم ةطتاس ؛ هاهنأ : هنأ ||» « م« اعءام «ص امتد : هنع || « م« اع ءام « سا : هل
 || س نم ةطقاس : ةءزال )٠١( || س نم ةطناس : م(1) || ب فاذملا : راثملا(2) || ن « م

 || م لمحت : ليصحن )١1١( ||ام اذاو : اذا || سامدق : هسف || اع كلذلو : كلزكف || د هتايذ : ة'يولل

 || ىو عروجالا + : كلا )١7( |[||نييلال : نير نأل )٠١( || اع ءىثل : سيل )١0(
 ةطقاص : ةهبشلا . . . رهوملا ناكو )١9( || د هباجتحاو : هجاجتحاو || سناك ذإ : ناكو

 . ص و« د نم ةطقاص ؟ ىءه«© ن« ب لحتف : لحتف )١5( (||اع نم
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 معز الو « هسكما ضرعتي مو « اذه ىلعالإ هتججو هنايب نايبلا كلذ دروم دروأام هنإف
 «© ةجاح كلذ ىلإ هل تناك الو « هوجولا نم هجوب هدحو َقيةدلا فاذغلل ةيصاخ هذه نأ

 جتناف « كلذك سياهارجم ىرحي امو سأرلا نأ « اهياإ فاضأو . انيب ام ىلع اذه لإ لب
 : نجي ام ىلع عضوملا كلذ انيب دقو « قيةحلا فاضملا نم نسبا هنأ

 [ سماخلا لصفلا ] :

 (ه) لصف
 ىتم ىفو نيألا ىف

 ءىثلا نوك هتقيةحو « هيف وه ىذلا ناكملا ىلإ نكمتملا ةبسنب متي هنإن « نيألا امأو

 . عاونأل سنج وهو . فاذملا نيابب فك هنأ « فاس ايف © مع دتو . هناكم ىف

 ءاسلا فو « نيأ ءاوحلا ف نوكلاو « نيأ تحن نوكلاو « _:ٍيأق مف نوكلانإؤ ٠

 ؛ هل قيةحلا نكملا.ىف ءىثلا نوك وهو « ىلوأ قيةتح وه ام نيألا نمو . نيأ

 ملوةك « ق.ةحلا ريغلا ىناسثلا ناكملا ىف ءىثلا نوك لثم « قيقح ريغ ناث وه ام هنمو

 لوأ نيألاو « ددعلاب دحاو نيأب نافوصوم ناهمج نوكي الو . ءاملا ىفو ءاهسلا ىف

 نانوكي نيمسكب ©« قيقحريغ ناث نيألاو ددملاب دحاو نيأب نيؤوصوم نانركيو « قيةح

 . اعم قوسلا ف 1

 . ءامسلا حطس نطاب ىف هنأ ىلع « قوف رانلا نوكك « هتاذب اذوخأم نوكيام نيألا نمو

 نوكك « ةفاضإ نيألا ىف ناك امبرو . ءاوملا ىف رجلا نوكك « هل ضراع وه ام هنمو

 . ءاملا ناكم نم « قوف ىلإ برقأ وه ناكم ىف هنأل « ءاملا ىلا سايقلاب « قوف ءاوملا

 : جيت (©) || ا فاغملا:فاشلا (؟) || مء سلعألا : لعالإ || د ديو» :ديوم (1)
 || اع نوكل :نوك لثم )1١١( || ه « س نم ةطقام:ىف (7) || د نم ةطقاس : ىلع || د « حي ناف

 || م نم ةطتام : نيألا || ىريغ + : ناوعيو (١؛) ]| م نيمسج : ناممج )١(

 ٠ ص قوفلا : قوف )١4( | ه هلثم ؟ نم لثم : هل )١07( | ن نم اطقاس : امم (16)



 فش تالوقملا - قطملا

 هنمو ؛ ءاوملا ف نوكلاك ىعون هنمو ؛ ناكملا ىف نوكلا وهو ىسنج هنم نيألاو

 . هيلإ راثملا قيقحلا ناكملا اذه ىف ممحلا اذه

 ةدمك « ةريثك رهاوج هيف دجوي دق نيألا نم دحاولا نأ « نيمدهقتملا ضعب معز دقو

 « كلذك صألا سيل هنإ : لاق « هنع ربعأ اب ثدحلا ضعب هباجأو طلغ دقو . قوسلا ىف

 « قوسلا ىف نوكلاك قيقالا ريغلا نيألا امأو ؟ ىنعملا اذه هيف دجوي ال قيقحلا نيألا نإف

 . هيف اكرتشم ابا اناكم قوسلا نوكي نأ نم دبال ناك نإو هنإف « قوسلا سفن وه سيلف

 ديز اهب ديزا ةفص وهو « نيأألا وه ٠ قوسلا ىف ديز نوك ل, « قوسلا وه نيألا سيلف
 « ادحاو قوسلا ناك نإو « قوسلا ىف انئاك ورمع اهنيعب ابب سياو . قوسلا ىف نئاك
 هناف «ضايبااك اذهو ددعلاب ًةيريغ ورمع ةبسن ريغ . ديز وه ثيح نم « هيلإ ديز ةبسنت“
 . ددعلاب رثكتي دف « عونلاب دحت. ناك نإو

 لاح سيل : لات 6« باوحلاا اذهب ضرب ملو « مدقتملا ناعأ ١ نيقاذحتملا ضعب نأ مث

 ىذلا مدعي نأ بجي مل « مدع اذإ « ديز ىف ىذلا ضايبلا نإن « ضايبلا لا نيألا
 . ةعاهلل ادحاو نوكف قوسلا امأو «ورمع ىف

 : لاقي نأ حلصيف « وه نيأ هنع لثس اذإ ءىثلا ناكو « ام ناكم ال ناكملا ىف ًانوك قوسلا

 )١( نورك لثم وأ . . . .ىكلااذه || اعنوكلاك : نوكك (؟) || د نوكك : نوكلاك :

 ||اع نيرعألا : نيألا || د نم ةطقاس : نأ (:) || اع نم ةطقاس : ىتيةحلا 6 || اع نم ةقاس
 «اعء نس ةدع : ةدمك || ىأ هء اع« س نوكك ل :ةريثك || ىعده؟م اع « عءاسع س ىف: هن
 ل :ىميةحلا )3( || ى« نربتعا :ربعأ || م بذملا :ثدحلا || ع هباجأن : هباجأو )( ||ىعه

 نم ةطقاس : وه(١١) || ى هني : انيس(9) || د ةذمو : هفصو+و» (4) || اس ىنمملا اذه هيف دجو. ال
 || بودو : اذهو || اع نم ةطتام؟ م« عع ام هتربعو ( د هتريذ : ةيريذ || د نم ةطقاس : ريذ ||امءد

 ركب ؛ ىعو © سرتكتي دقت ؛ عراك دقق ؛ بركن : رثكتي دف || ن « ع« بادحتم : دحمل )١١(

 || س نإف ضيبألا : نإف ضايلا )١١( | اع نم ةطقاس :ومدقخلا ناعأ(١؟) || ن:م  اع6اعءد
 «م «اع*© ام نم ةمتام ؛ هنإو : نإف || معن ءيم(ء عع« رام « ص داذإ : ذإ )١١(

 . ىعين«ءم(اعواسءد 6 بنوك : ةرك )1١( || ام ناكأ : ناك || ى

١6 



 سماح !لصفلا  ةسداسلا ةلاقملا ا.

 هنع لطبي ديزف « قوسلا ىف هاوك وه نيألا ناك نإف . قوسلا ىف : لاقي نأ ال « قوس

 . ًاضيأ ضايبلاك وهف ء قوسلا ىف ورمع نوك لطبس مل نإو « قوسلا ىف هنوك نالطبس

 دنع ىذلا ناكملا ىف نوكلا نإف « تالوقملا رئاس ىف ا « ةداضم هيف نيألا نإ : لوةنو

 دقو « ناعم امهف ؛ ناعمتجي ال « ؛رملا دنع ىذلا نكملا ىف نوكلل لباقم وه « طبحلا

 اهدد-أ نم راصي دنت ذإ و . فالخلا ةياغ امهنإب و « هياع نابقاعتي دحاو عوضوم امل دجوي

 « امهنإب طسوتم نبأ كانه نوكيو « نيداضتم ناريمملا نوكيو « اليلق اليلق رحخآلا ىلإ

 2« فالحللاب ىرحتألا ةهحللا نم نويإأو « ةيقوفلا دح ىف ىتاقوفلا فرطلا نم برقأ نويأو

 . هتيعون صاوخ ثيح نم لب « هتيساج ةهج نم ال « هتهج نم نيألا ةعيبط ىف نوكيف
 دشأ اههدحأو « ناةوف امماك نيبأ نإف . ف.ضألاو دشألا لقي نأ « ًاضبأ اهتفاضإو

 ًاقاطم « قوف » نوكلا امأو . ف.ضألاو دشألا اهيف عقي نأ نكمي ةهحبا هذه لمف « ةبقوف
 « ًاقلطم نكملا ىف نوكلاو « ًاتلطم « تئش دح ىأ ىف نوكلاو « ًاتلطم « تحن » وأ

 «فضاودشأ لبق.ال قحلاداوسلا نإف «اضيأ ةينيكلا فو . فعضأو دشأ كلذ لقي الف

 نم ءزح لكو .رخآ ىلإ سايقلاب ضايب وه « ءىث دنع سايقلاب داوس وه ىذلا ءىثلا لب
 « اذه كري نأ بحيو . هسفن ق> ىف فعضألاو دشألا لبقي الف « ضرفي داوسلا

 . ةفسلنلا نم هب قيلأ ناكمهل لب « عضوملا اذه ىف

 فدضألاو دشألا لبقي «ءفاضم وه ثيح نم سيل داوسلا نإ «لوقي نأ لئاقل نإف

 وهو ؟ هتيليأل ضرعت ةةاضإ ثيح نم « كلذ لبقي امنإف «نيألا امأو«هتيةيكة عيبطل لب

 || اس اذإ : اضيأ || ه هتالطس : نالطس (؟) ||ه* م« اطء ام« ص نم ةطتام: هع(١)

 ...طيحنلا (4) || هوه ل « ن نم ةطتاس : ىذلا || ن ءد ضعب :: راس (6) ||اع مل : ةداضم

 :نابقاش (ه ) || ىىوه؟نءيمءاعءام6ضءداهو : امهف || اسنم ةادقاس : دنع

 || عاطسوتم : طسوم )١5( || ىع« ه6« نءاع« صحى« دهيف : هيلع || م « د نإقاعتم

 | ماد تيس د ةجب || ىءال6 عقيب ٠ هيج (8) || عقرتام : تويام (:)
 || مه«. اع«6ان © سامهالك : اياك (9) || ىو« هيللثم : نإ || ع اهفاضأو : اتاذإو (5)

 : الن (5١؟) || عنم ةاقاس : العم تحن وأ )١1( || م« ص « د نم ةطقاس :قون || اعابب : ايف )٠١(

 || ه6مءاع6ام6ضشرهر :ود )١( ||س تيضألاودشألا : فيمأودشأ ||ى« عال

 ||ه ضرعي : ضرفي ):١( || نم ةلدغاص : سنآ ىلإ سايقلاب ضايب وه || هءىع : رغآ

 .ىءيه6 مء اع 6 ع ءاس« ص اءد ةينيك : هينيك )١0( || عنم : ىف



 فيم تالوقملا - قطنملا

 لإ اجورخ ناك « اذه عيمج ىف قحلا حيضوتب تلغتشا اذإ مث . فرطلا نم دعب و برق
 نمال « فاضم وه ثيح نم لبقي امنإ نيألا نإ « لئاقلا اذهل نآلا مناف . ىرخأ ةعانص

 . امهنم ضايبلاو داوسلا مأ ىف لوقلا كرتنلو ؛ نبأ وه ثي-

 ىوأ هسفن ىف هنوك ىف وهو « نامزلا ىلإ ءىثلل ام ةبسن اضيأ هناف “ ىم ”امأو

 لأسو « ةنمزألا ىف عقي الو « ةنمزألا فارطأ ىف مهي ءايسسشألا نم اريثك نإن « هنرط

 نامز ىلإ بسش نأ امإف « نامزلا ىلإ ءىثشلا بسن اذإو . باجيو «  ىمب ” : اهنع

 نامز امإو ؛ لاوزلا تقو سعألا اذه ناك : ملرقك « هيلع لضفي الو هل قباطم لوأ

 نكي ملو « اك ةنس ىف اذه ناك: ملوقك « نبألا ىف قوساا ريظن نوكي كلذ نم معأ

 كراش ال هنأ ىف قراطملا ناكملك« قباطملا نامزلا سيلو 4. اهنم ءزحي ىف لب « ةنسلا ميمج ىف

 لك نوكيف « ةريثكءايشأ هياإ بسن « نءءملا قيقا دحاواا نلمزلا:لب ؟ هياإ ةبسنلا ىف هيف

 ةبسل ىه نوكت « هيف نئاكدحاو لك نإف «كلذ مم نكل .ةقباطملا لبس ىلع هيف اهنم دحأو

 هيأإ بوسنملا ناك نإو « ىرخأالل ةيصاخ ةبسن تيقبل تمدع ول ىلا « هياإ ةيصاخلا
 مدقتملا هلاق ام واذ لزطن نأ جات الو « قوسلا ىلإ ةبسنلا ىف انلق ام ريظن ادحاو

 .نامزلا ىفهلوق رهف ؛ ناكملا ىف لاقام لاق ذإ هناف ؟ هباوج وه ايفو ؛ ”ىم”ىف روك ذملا

 الي وب صاشللا “ ىتملا ” نع “ ةرابعلا ” ىف نيرحنأمملا لضاف لّره دقو : لوقأ
 قبطنتو « هدوجو قواس ىذلا « نامزلا ىلإ ءىثلا ةبسن “ ىتم ” نإ : لاقف « اطرفم

 قامت ركذ هنأ كلذو . هنم ءْزح نامزلا اذه « دودحت نامز وأ « ءدوجو ىراه ىلع ءاتياهن

 وأ « هدوجو نامز ىتابن وأ ؛« هتكرح ىجاهن وأ « هرادقم ىراهن هب ىعي نأ امإف « هدوجو

 ||»ىه : وهو (4) ([|اساذهىلإ :اذحل )١( (|| مو اس جاضناب : حيضوتب )١(

 || هلاين : لأيو (ه) || ىىهء«م ء« اع. عباس(« س ءد6ابدهق هيف هسفق ف

 || اعءزج لب : هج ىف لب ||اس ةبسنلا : ةسلا (5) ||سةبض : ةس (م) || هءاعال: الم (0)
 هتبس : ةبسن || ساهف : هيف )١١( || ى ا« ع نم ةطقام : ىف (9) || م قلطملا : قباطملا
 :ىرخ"الا || س ةماخ : ةيصاخ ||ع نم ةطقامإ سهلا « ىلا (1١؟) ||ىىهء نءاع؟عء ب

 || ت6 عع هاذا : ذإ || سباوج : هباوج (14) || ءاعءاظ : الق )1١( ]|| ام ىمخألا
 قواسي ىذلا )١1( (|| ىبيدورفألا ردنكسا : نيرخأملالضان (!ه) || هى اعأ سس هل : هلوق

 . هنأ : ركذ ||س أل : هتأ ||د لعو : لع )١07( ]م « اع « اسويطنت ىلا : قيطتاو .دوجد

١6 



 سمامللا لصفلا  ةسداسلا ةلاقملا شرخ

 نإ و؛هنامز اتيان امهما: ق قرطن طن سياف «هرادق“ قام ىنع نز هنامز ىلإ هتبسنو هاتم قاب

 نرفلا ضياو# ارم ةكرملاوأ ةكرحلا لصتملا كرحتملا كلذب صتخيف « هتكرح ىتاهن ىنع

 (هنامز امان اهماع قبطس الف © الصاد هدو>و نامز اسامه امأو .٠ هدحو اده لإ أهدحتم

 نأ هانعم نإ :لاقيف ٠ ليوأت هجو هل لمع نأ نكميف « ةبسألا اتياهن امأو ؛ امه امه لب

 ةممسل ال م 4 نامزلا ازد ام كك هل نيبال لع هانا, قبطنت نامز 5 هتااسل وه 6 هأم

 ءىثلا ةرسن نكل . هجولا اذه ىلع هلوق مهفي نأ بجيف . هياإ اهارحأ دعب الو اهالوأ ىلبق هل

 ناكنإو « !تاذب «ىتم” هلوةم نه تسيا املأ امم نظي نأ ىسع هنرات, ىذلا ”نآلا” ىلإ

 هياعىل« ال «ام نآ ىف ءىثلا نوك نأل كلذو ءحييحص ريغ مسرلا اذه ناكف .٠ كلزك كلذ

 .٠ ةلوةعم ةمسل همأ| حصبإال « نك نأ قحلا نكل )2 نكح ىن“ ةهلوقم نم واو 4 دحلا اذه

 نوكيف “ نآلا ” كلذي ددحت_ ىذلا ىلإ راش نأ الإ «ىتم” باوج ام نوكي نأ لمت<

 . ” انآ ”” نوكي كلذ عمو « هفرط ىف هنأ لع لب هيف هنأ ىلع ال « نامزلا ىلإ ةبسن ءىثلل

 تسل نآلا ىلإ ةبسنلا نأب محي نأ الإ مهللا « لضافلا اذه هلات ام دسفي اذهف

 هلخاد ريغ اهملعن الو « ةلوقملا هذه ريغ امم قيلت اهل ةلوةمال اممكل « “ ىتم ” ةلوقم نم

 . هيتعي ال ايف ئدتبملاب ضوخي هب لاغتشالا نأك نظي اذه دعب مث ؛ الصأ ةلوقم ىف

 م ذإ 4 نيكي نس اهديدرت هبكرت رااس>وا 7 قم ةفاضالا نكت م اي هنأ ملداو

 0 0 نيألا كلزك ءامم قلعتت نيح ءامند نيجراخ ني رصأ اناك لب «٠ « اهنم نيأزح انوك

 0 + ىلإ ةيبع ايم دحاو لكل نأ هينا ينكر امهمف نآكي نأ بجبال

 )١( ه6 نء؛مءاعءام«ء سعد صأل : صخخيف 6 || ماس «د ةبنو : هتسو ||

 اه: هل (1) || س ةيس : هتان (0) || ع نم ةطقتام : نإ (4) || د اهلم : اهجتم (؟)

 نأل(م) ]١ع ع نم ةطتام: تس |! م ء د نم ةطفاس : امنأ (7) ||س اهيرخأ : اهارتأ || س
 عنم ةانام :"'[ 1نوكي ... حلا نكل (١١-و) ||مءاسءد نإ : نآ |! نوكيال : نرك

 || س لمتحت هلوذنم : لماحم هلوةعم || ىءوعءن 6 مءاع6عوءان. صحم : جميال ||

 ( 0001؛ىعءهء« نان آ؟ اعع سانا ؛د ءاينآ : انآ || س نم ةصتام : قف || نع نأ : هلأ

 ىءد(«6ن« م ءاع«ع ام« س « د مونلا : مهللا 1( || م © ع («امائيش ||

 )١6( عتب سايلات : اهدمتالو || ص رن. ةدتام : الو ةلوآللاءذه || اس نم ةطتام : هلواملا «

 ىءعءتءاعرظ : نظي (14) || ىعم || )٠60( تاذإ : ذإ || م اس بيرت : هيكرت ||
 |اسم نم ةطقاس : ناك )١5( ىءوه(6 نيم(. اع(« ععبام«6د(6 ب قالم ىه : قلمتنيح ||

 ) )1١0ن«يم(ىعءامءد6؟ بدذأو : نإف .



 فران تالوقملا - قطنملا

 نوكتن ٠ ةبسنلا ىد ةلملا نوكت ىح أمام ءرح همأإ بوسنللا الو 4 بوسأملا تسيل

 نوكيف ؛ هسفن مهلا نمو ءايشألا نم ةلمحج ليصحت ةلملا ذإ « امتاذل اءزج ذقنيح ةبسنلا
 ؛ةروصلاك ٠ بكرالا م ءرح عمجلاو «.بكرملاك عوم لاو 4 ةدالاك اهو 0 ةرودلاك عملا

 : امك 2“ ىّتم ” الو « نيألا سياف «لام اذه ذإو

 | سداسلا لصفلا |

 (و) لصف
 رشعلا تالوقملا قاب ىف

 . ةلوقملا وه ىذلا نأو ٠ ناعم ىلع لاقي مسا هنأ كل نيب دقف « « عضولا » امأو

 نأ ىف ٠ اهازجأ تاهج نيبو !متازحأ نيب عقت ةبسن لجأل « هلمجا وأ ماتا لصح ةئيهف

 سايقلاب كلذ عم فااخي لب ء طقن كلذال هتيئزجي ربتعملا ةروا# ضعب دنع اههذعبل نوكي

 :تاهجو ةي و2 .تانكمتم امإ و ةيواح ةنكمأ امإ « ةتدئزي ربتعملا عوضوملا ريغ رومأ ىلإ
 :٠ حاطب الاو ( ءاقلّتسالاو « دوعقلاو ؛ مايقلاك أدهو

 نأ معا لب ٠ اًليوطتو اليصفتو احرششو انايب فاس ام ىلع كديزأ نأ جانحأ الو
 تاهج ىلإ امل ءازحألا رهصت « عضو نم ةيداحلا ةئيحلا نإف « داضن هيف نوكي دق « عضولا د

 . حاطتدالاو : ءاقلسالك « امل ةفلاخلا ةئيوا ةداضم ةئيد ىد ؛« ىرخأ تاهملا ةداضم

 بنرأ ٠ اذه لانمو . عبطلاب لب ٠ طقف ددعلاب فااخت' ال ءازجألا تناك اذإ كلذو

 هعيلبا : عما ||ىءه نع اع عود و ب لصحت : ليصحت (؟) [|» ءساءزب : زج )
 ||دىدلاو: ىألا نأو ||عامأو : نأ, (م) (|هرشلا : رثملا ||د ىلإلا ؛ ه «سقاوب : اي (/)
 ايئاربأ : نيبو املابأ || اعلا نأ وأ ؛ نلخلا ىأ : ةلخارأ || علصحم رهف : لصحت ةيهن (9)
 « ب كاذ : كلذ || ع نم ةطقاس : هتبازج ربتعملا(١٠) || ب امهنازعأ : اما أ (و) اع« عءاسءد نمر

 هل : هيوحم || د هيئرجع : هتازحب ||د نع : ريد )١١( || ن نم ةمقاس : سايتلاب || س كلك
 |١ عما تسالاو : ءاملاسالاو (١؟) || اع تانج هلو ؛ نس تاهج : تاهحو || ه(أ6ع(٠ ستلحخار

 !! ع نم ةطفاس ره |١ اس ةلصاحلا : ةيداملا || نءم 6اس« د6 ب نم ةقام : نوكي دف )+١(

 . املثسو : لاشسو || اع عطلاب» : عطلا (10) | ب ةيج : تاهج



 سداسلا للملا ةسداسلا ةهلاقملا ١

 هنم حطسلا اذه راص ىت ًاعضو عضو اذإ اهيف فالتخا ال « تاهج تس هل ىذلا بمكملا

 ىذلا اذه راص ىّتح ريغ مم ادرحخآ ىلإ كلزكَي ٠ الاتش اذهو انيمب اذهو « « قوف د

 «عوضوملا هلل لاح نإف « ”قوف” وه “تحن ”وه ىذلاو "تحن وه « ”قوف” وه
 لوألا عضولا فااخي ال ©« هعضوو « ددعلاب ةدحاو ةظوفع « هئازحأ نسب ام بسانت ىف

 هلملا ةئيد امأو ؛ ددعلاب كلذل ماع عضولا اذه نكل « ناك اك وه لب عونلاب

 « تاهملا نأل كلذو « ىزيا صيصختأاب لب « دحلاب ناعضوا فاختر الو . ةظوفحف

 اهفلاخت ال تناك ىتلا لثم ىه (بيات ىتنا فارطألاو ءازحألاو « امايعأب تناك ىتلا ىه

 . اهدادعأب لب اهعءاونأب

 امهيقاس ىلع ابصنف « نان وأ « ٌةرِهت « عالضألا هباشتملا بمكملا لدب ناك وا امأو

 نم ءىثلل ةلصاح ةئيدو عضو لوألا دح نزف . فاد نيرمألا د نإن ء اسكنو ابلق مث

 قاساا نأ ببس ال « كلذل ف 12 ىناالا دو « اك هسأر لوو اذك هقاس لو هح

 دح ناك اذإؤ . ةهيبطلاو ىنعملا ىف اضيأ ناف'احتب امه لب « طقف ددعلاب نافلاخت امتإ سأرلاو

 امأو . ناداضتم امهف « داو امهتوضومو « فاللتا ةياغ اممنإب و « نيفئاختم نية'يحلا

 ««قوف” هنم ام حطس ناك ذإ «٠ دودحلا نود ةيثزحللا ةصوصحللا ه1 ناك امنا .كلانه

 « ددملاب رخآلا حطسلا رياذي امنإ « حطساا كلذو + «قوف” رعخآلا راصو تحت” راصف
 فلاحتو « ةفلاختم دود>و « ةنيابتم عئابط اهل ىلا ىد دادضألاو © نيد> ىف تسيا ةرياغم

 ديس نيدو. ندم تداطلا نضاره مكقلال ىكنا نإ 5: ذي هكقلا )طوال
 اهو « ضايبلا ذه وه ثيح نم « مويلا ثداحلا ضايبلاو « سمأللا ضايبلا كلذ وه

 : ةفوذحم (:) || م نم ةدقاس : اددو انيع 0 || م ء ام « س حطستلا : حطدلا )1(

 ... كلذو (56-8) || سس نيدحلاب : ليدملاب (1) ||م ءام«دهنمو : همطوو || اع نم ةدقاس

 || م دامه؟ امبصنق : ايهنن || م« ام «دنافأ : نانإ (9) 1 اع نم ةدتاس : اهدادعأ
 : ةايدو || م( اس انكنو : اسكنو || مءام« دال : اا )٠( 1 اع .٠ عامهقام : امهيقأم

 . نانلاخي || عاشر : امه (1) | ىوأ: وانك )١١( || ى* ع
 || باضيأ ةيطلاو ىنملا ىف : ةيطلاو ىنملا ف اذيأ || عنم ةطتام : اذيأ || ه « ن « س نانلاختم
 انلاخغ 0 فلام || مث د كاه : كلاه (1:4) || ص امأن : أعأو ول || اعاذإو : اذان

 © ن © ع ب عابط ّ مئابط 05( || اع« سرخآ : عا || اعراصف : راصو 0( || د

 5 ى « ه6 ن6 سصساهدودح : دردحر || ى



 نفرإي تاللوقملا  قطنملا

 فالخ الو . فالحل ةياغ امهنب سياذإ « ناداضتي اسياو « د>او عوضوم ىلع نابقاعتي

 عضولا اذهو ىصخشلا عضولا كلذ هيف عمتجمي ال ناك نإو .كلذكف « ةينوالاف لخاد ىمأب

 ةقيقح ىو عبطلا ف فالحل ةياغ امهنيب سيل ذإ ءنيداضتمب اسيلف «هيف نابقاعسس و ىصخشلا
 هلبقي الو « نيألا لوبق وحن ىلت فعضألاو دشألا لبقي عضولا نإف « كلذ دعبو . عضولا

 عضولا اذهل وصح ىلإ ةكرحلا ىلع لاقي دق سولجو مايق اناوق نألو «نيألا لوبق ال وحن ىلع
 .“موقينأ”ةلاحالامهنمراقلاوه « عضوا نم ىذلا مايقلا نأ لءاف . هلصاحلا ةئيخا لع لاقيو

 لمحت ىتلا رومألا د-أ الو « اهمهف ةياغلا هذه ىلإ ىل قفتي ملف « ةدحلا هلوقم امأو

 لاقي اكو « هباشت وأ مسالا نم كاتشاب اهياع لاقي لب « اهل ةعاونأ اهل عاون لاك

 ًائيش ملعأ الو . ءىنملا عم ع ءىنلاو هيلا ىلع ءىذلاو «ءىثلا ىف ءىثلاو «ءىثلا نم ءىنثلا

 ؛ ةروك ذملا هذه ىف هلام بجوي ال « تايئزهبا كلتل ًاسنج ةدحلا هلوقم نوكت نأ بجوي

 نأ نم اهضعب تفيز نإ مث : موهبتك نم كلانه لمأتياف « كلذ معي ىريغ نوكي نأ هبشاو

 كارتشالا لعجو « ضعب نود اهضعب ىلإ سايقناب هلوقملا هذه ؤطاوت لعجو ًاداونأ نوكي

 ام لاقتناب لقت قصالم ىلإ ةبسن هنأ هب ىنعو « نيرخآلا وأ هلما ىلإ سايقلاب اها ىف

 هنمو ىنرحي هنم نكياو ؛ صيمقلا سباو نيزتلاو لعنتلاو حلست اك نكيلف « هياإ بوسنم وه
 هصيق دنع ناسنإلا لاك ٠ ىضرع هنمو ؛ |( ماهإ دنع ةرهلا لاط «٠ ىلاذ هنمو لك

 . لام هيفف « هياإ لصفن نأ رثوأ ام ىلإ رشعلا تالوقملا نم مهملا اذه لصفناو

 ءىثلا ىف دجوت ةئيه ادرو 4:ىف مهوتيف « " لعفني نأ ” و “ لعفي نأ ” هلوقم امأو +
 نيألا وأ كلا وأ فيكلا نم ءاهعم نوكي ىذلا دحلا ىف ةتبلا اهدعب الو اهابق ءىثلا نوكي ال

 تماد ام ءىث ىلإ هجوتيو « ءايشأ ءىذلا اهب هلاصتا ىلع قرافي لازي ال لب « عضولا وأ

 || ام نايقامتامهو:نابقاعنيو () ]| س نم ةطقام : دحاو || وه ىف ؛؟ م نم ةعفام : ىلع (1)
 قه( | دهنرع هلت لاح 53 1 علا عقلا ا( 0 هلع
 ءىثلا لع ءىثلاو (9) |! ىع هع( سامإ ل : لب (8) || س نمةمتاس : ىل || اع قبب

 س سايئلاك : سايقلاب )١1١( || ىشماه٠ ن6 نء اع« امابس : اوش م« د نم ةمقام
 |ىءهء نع م26 عت اس «س ء د © ب ىلكر :ىلك هنءر(5٠١-4١) م ء ام نم ةدنام : ساو )١4(

 : مهونيف (10) || نس ةرشلا : رشلا ]) هاعش متولا « ىع عمجملا : مهلا (3)
 : اب هلاصتا لع )١٠5( || ب لخدت : دجرت || ىأه(6© ن؛عم اعدت حاد * ب موت
 . معن ءاع«© س.«© بائيش : ءاغأ || ص نم ةمفاس



 صداسلا ىلصعفلا  ةسداسلا ةلاقملا سم

 ناكم, نم ةكرخلاو ءضيبآي ءىثلا مادام ضيوتلاو «دوستي ءىنلا مادام دوستأاك ٠ ةدوجوم

 ىه هلا>و « لءفنيو لعقنم وهن « الاصتا ىلد ةئيلا هذه هيف ىذلا ءىثلاف . ناكم ىلإ

 بوسنم ©« وه ثيح نم وهف « اذاصتا ىلد ةئيلا هذه هنم ىذلا ءىثلاو « لمفت. نأ

 صاق « هذه رئاس ىف وأ هدحو فيكلا ىف نوكي اذه نأ امأف . لعفي نأ ىه هلاخل « اماإ

 موضعبف ؛ اوفلتخا دت سانلا :اإن . ىعيبطلا مالكلا ىف هماسقأو هلاوحأو « هيصقتسذ

 « اهريخاو امل ماعلا امأو « طقن ةيفكلا ىف ًاريغت نوكت نأ بحي اهنأب هلوقملا هذه نصصخ

 اهلك عاون'الل ةعماج نوكت نأ زوجي مهضعب و . ةرياك تالوقم ىف عقت ىتلا رومألا نف
 5 تايعيبطلا ف كل اذه قيقحمو « دحاو ىنعمب

 نأ « لمفو لامفتا لقي لو « « لعفي نأ” و” لمفني نأ” ليق امنإ هنأ ملعاو
 بوللا اذه ىف : لاي هنإن ج-هياز ةكرملا تعطقتا دق ىذلا لصاحتل اضيأ لاقي دت لامفنالا
 . هكرحلا ىف دعب ءىثلا ناك اذإ « لاعفنا : لاةيو «رةتساو ىللصح ناك اذإ « قارتءا

 عطقي ام نيح لاقي دقو « هل حتسا دنع لاقي دق « لعفلا وه ىذلا « عطقلا كلزكو

 ىلإ هجوتلا اههف ىلا هلاحلاب صوصخف « « لعفي هنأو ” « “ لعفن هنأ ” « ةاففل امأو

 ىذلا سعألا ىلإ ريصملا وه ىذلا سولحلا و ضوونلا وه ىذلا « مايقا كلذكو ٠ ةياغلا
 هذه ابسانب وأ « هلوقملا هذه نم انوكي نأ امإ ناذللا امه « اسولج اضبأ ىمسف « رقتس

 . ةلوقملا

 قارتحالا ةئيه نأ اك . عضولا نم امهف « دوعقلا ةئيهو « ةرقتسملا مايمتا ةئيه امأو

 نم وه « نكملا ىف رارقتسالا ةئيهو « كلا نم وه « ءشنلا مامت ةئيهو « فكلا نم

 ةكرللا» : ةكرطلاو || مء اسس د شييتلاو«ضيتلاو || م أد نم ل :مادام ()
 || س نم ةطناس : لعفني و || اع نم ةطقام : الاهتا لع (؟) | اع ٠١ س ةكرحلاكو ؛ ب

 : ةينيكلا (1) || سوه : ىه (4) || سنمةمقاس : وه (؟) || سره: م
 س لعفي ملو : لمفي نأو (5) || ندنوزوجي ؛ اع « ص زوج : زوي (7) 1| ىانيكلا

 : هنأ (١؟) مد اس« د عمطتقش :مطقي )١١( ||سىفو : ىف || اع نم ةطتام : ءىثلا (11)

 ود ىألا )١4( || م « د ةلخاب : ةلالاب ]| ه6 س نأ : هنأ || ه« سنأ

 ةليه(07١) ||عامإ:امإ )١8( ||ه6 سامهف :امه (١ه8) م ه6 د نم ةمقام : مألا ىلإ رمصملا
 .عوم :.وه ||اعءىثكلا : ءشلا )١8( || ه(« س وهف ل :قارتحالا ||م < د ماينلا ةيهام : ءايقلا



 فش تالرتملا - قاطنملا

 ٠ تايانلط هذه ىدحإ ىلإ اهجوت ناك ام ىه « اهمدانن امو « ةلوقملا هذه امئإ . نيألا

 . كلذك وه ثيح نم رقتسم ريغ

 نم هجوتلا دحلاب فلاخي « دض لإ دض نم هجوتلا نإن « داضتلا لبنت هلوقملا هذهو

 دادوساو ء دوسألا ضاضِساك كلذو « فالخلا دعبأ امهنيب و دحاو اههعوضوهوم:هياإ كاذ.

 « فضألاو دشألا لبتت ذت ابنإف ةضيإو . ىلاعلا لوزنو لفاالا :دوعسكو ؟ ضيبألا

 « د وهو «© كلذ نم برقلا نف -« :داوسلا ود ىذلا فرطلا لإ برقلا ةهج:نم ال

 نيب٠قرفو -. داوسلا ف نوكس وه ئذلا دادوسالا ىلإ سايقلاب « داوسلا.نم هياإ غوابم

 ١ هكرح ةياغ هنأ لع للةعي دادوسالا نزف . داوساا نيب و « رادلا لصاحلا ىنعأ « دادوسالا

 نوكي ًادود نأ معاو . هياإ هكرح لقعي نأ ىلإ ًاداوس هلقعت ىف جاتحي الف داوسلا امأو

 داوساا نم أ داوسااو « فرطلا وه ىذلا دادوسالا نم برقأ ناك اذإ « دوسنا نم دشأ

 نم دشأ نوكي دت دادوسالا نإف ًاضيأو . فرطلا ود ىذلا داوسلا نم برقأ ناك اذإ

 نإف « دادوسالا ىلإ هتبسنب متي ًاضيأ اذمهو « ادادوسا عرسأ ناك اذإ « ةعرسلا ةهج

 نكل . دادوسالا نم انامز برقأ هنأل عرسأ نوكيف « أطبألا لبق هياإ لصوي. عرسألا

 قبواستم « نيتكرح لعجي لوألا رابتعالا نأ « رابتءالا اذهو « لوألا رابتعالا نيب قرفلا

 ىرخألاو « ضايبلا لإ برقأ دح نم ةئدتبم امهادحإ نكل « سمألا رهاظ ىف ةعرسلا

 هنأل ء اهدحأ نكل ؛ ةماثتم ةحرسب دحاو طمت ىلع امهرارعساو « هنم دعبأ دح نم

 ةطتاص : ىدحإ || م اعوعمىذلا : لإ || اءةلاتملا : ةلوأملا || سامأ : اما )١(
 ةمقام : كلذ نم || م كلذ نم هجوتلل : كلذ نم هجرنلا (0-4) || ى؛ ما نع( مع اص نم
 : امهيبإو || م« دامهعو وم : امهعوزومو (4) || ن6م(ءعءباس6سءيد «برنم

 :برقلا نإف (1) || اعامهناف :اهناف || م«ءاس6دكوزفو : لوو ( ه) || ى ء« عامجب
 «ام6« ضد(« بلي لس : داولا نم (ا7) || ىىه(ىنءىاع6ع(ي ست ب بيرتلا نإف
 ||ه © نع للءات : مءار 6 أم « د داوسألا نب : دادوسالا نيب (م- )|| ىوءه«مءاع«ع

 : داولا ... اذإ )001( || ع نم ةئئتام : داولا نم دشأ || س داولا : دادوسالا ): ١)
 « ع« اس د دوسألا : دادوسالا || س اامإ : اضيأ || د دادوسألا :داولا || أس © س نم ةئئاس

 . المثال :اهدسأ || هباثتس : ةياثس (10) || سداطإلا : اهألا 08) || مع



 صداسلا لمفلا  ةسداسلا تلاتملا م1

 ةكرحل ةيواسم ةكرح كرت ن؟ « رخآلا نم دش دوس اذوه : لاقي « طقف برقأ

 كلذ نوكيف « لفسأ نم رخخآلاو « للعأ نم أدبا امهدحإ نكل « نادمصت امهالكو ىرخأ

 . هجولا اذهب ءرخآلا اذه نم دشأ دعصي

 « اذه نم عنمي « ىعيبطلا ملعلا ىف ءايشألا هذه لا'مأل ىصقتسملا ثحبلا ناك نإو

 ًانامز امهرصتأف « نامزلا فلتخاو هنيعب ادحاو عوطقملا ناك اذإ ةبسانملا هذه زوجت امنإو

 ؛تالباقت.ا لع لوقلاب «هركذ فلس ام لتي نأب ةداعلا ترحب دقو . هريغ نود دشألا وه

 . بانكلا اذه ىف اهف ليق ىذلا هجولا ىلع لبقنل مث امف دقتعي نأ بحي ام الوأ لّنلف

 س دوسأوه : دوي اذوه || د ىذوه : اذوه (1)

 ٠ م(6دوهف :وه )1( || ه6 ص نع:نم (:) || مى ددعمي : نادعصت (؟0)

لع اصودخ هنا أ عي ىلع هللا ىلصو نييملاملا بر هلل دهللاو ل[ : باكلا )70(
 هلآو دهم نييبالا متاخ 

 قمملا ف لرألا ةلملا نم ىناشلا نفلا نم ةمدالا ةلاتملا تم" ل ؟ اع ىناثلا نفلا نم ةمدالا ةلاتملا تم

 ٠ ه ةياهن الب دملا لقملا بهاولو



 ةعلباسلا ملاقما

 ىنالا نفلا نم

 ءافشلا باك نم ىلوألا ةلملا نم





 1 كرالوةملا .- .ققلنملا

 ةعباسلا ةلاقملا
 ننانلا نفلا نم

 لوصف ةعبرأ ىهو

 [لوألا لصفلا]

 )١( لصف
 تالبياقتملا ىف

 ةدحاو ةهج نم دحاو عوضوم ىف ناعمتجي ال ناذللا امه نياباقتملا نإ : لوقنف

 ىلع اعمتجي'ال نأ امإف « دحاو عوضوم ىف ناعمتجي ال نيئيش لكو . اعم دحاو نامز ىف

 ءىنثلا نأب «-هياع نيلوقم انوكي نأب « ةطاوملاب اب فصوب ال ادحاو ائيش ّنأ ليبس

 دحاولا ىغلا نأ ليبس ىلع وأ « اعم ضِسأو ايح دحاولا ءىثلا نوكي !؟ « كاذو اذه وه

 . اضيأ هيف نوكلا ثيح نم امنا نأب كلذو « اضيأ قاقتشالاب امبب فصوب ال

 واس الف « سرفاللاو سرفاك ءرخآلا بلاس ةوق ىف امهدحأ نوكي لوألا مسقلاو
 ةدايز كانه ثيح نم وأ « طقف بلاس ا.هنم بلاسلا ثيح نم رابتعالا نوكي نأ امإ

 ؛درفلاو جوزلا : نيروكذملا نيئيشلا وأ نياباقتملا انلعج اذإ أ « بلاسلا همزل ىبإ ع ىنعم

 . كلذ ىلع دئاز سمأ هنإ لب « طقف جوزب سيل هنأ وه « ادرف هنوك سبا « درفلا انلعجو

 نم سرفب سيل (ل سرف ود أك «.اطيسن امإ « تابنإلاو ىفنلا لباقت ود ؛ لوألا نكيلف

 || .ه. قطخلا ىف لوألا ةلمجا نم لس : ىناكلا || .س نم ةطئاس : ىناشلا نفلا .نم (؟)
 || ه: س لو : لوذفا(7) || م (.ةبرألا لوصفلا نيران تسرهغ) ل- : لوس ( *)
 «د كلذو : كاذو 08 || ىوهع م. اع أع ء اس« س «.د نم. ةدقاس : ةدحاو ةرحس نم

 || ىعن « مع اع «ع «ءاس © ص «د 6( ب نم ةعتام : دحاولا || مه.( ص اال ل ؛ ماء اس

 الام : يضآلابلام || ه « .سةوآألا : ةوق )١١( || ه ,« سادحاوايش : دحاولا ءىثلا

 || م « اص ءاج هيف لب ؛ ام ع6 نم ةمزلي. :.همزل (4) || ىف هالو : الن || م6 سرعالا
 . اعطيسب : اطيب )١5( اعوهر : وه (1)



١٠ 

١6 

 لوألا لصفلا  ةعباسلا ةلاقملا "1

 قدص ال لوألاو . سرفب سيل ديز صرف ديز كلوقك « اكرم امإو ؛ سرفب سيل ثيح
 دوجو لإ ةراشإ امه سيا هنأ ىف ناكرتشنو « بذكو قدص هيف ىنأالاو « بذك الو هيف

 « ةيسرف ال ىه ثيح نم ةيسرفاللا ناكول هناف . ةيلتع ماكحأ رابتعا لب « جراخ نم

 تسيل اهنأل « اهل ةيات ال لعفلاب ةدوجوم بولس هيف ءاملا ناكل « هجوب دوجو هلائيش
 « ىهانتت ال ىلا رومألا نم ىمأ الو « ةيعاب رالو « ةيئانث الو « ثلنم الو « ةراوحب

 ةيابن الب فءاضتم ارارصلب ةدحاو ةرم ال امل ةياهت ال هيف ةاصاح ةيبلس بسن نوكي ناكو

 رابتعا ىف ءىث اذه لب « فنأاتسم بلس ضرفت هلمج لكل ناكذإ « ةياغ الو

 . لوقلا ىفو لقملا

 عوضوم ىف نيلباقتلا نم هيلع عقب ام عامجا عام ال هنأ « مسا اذه صاوخ نمو
 لباقتو « امعط تسيل ةحارلا نأل كلذو . هياء انوكي نأب ال « هيف انوكي نأب « دحاو

 « عوضوم ىف دوجولا ليإس لع ع وضوم ىف ناعمتجيو « مط سيا ثيح نم معطلا

 لبس ىلع عوضوم ىف م.تجي سيئف « هيف دوجوا ليبس ىلع عوضوم ىف عمت ملام لكف
 لباقت نأ ىف نافلتخمي « امءاندروأ نيذالا نراباقتملا نإ مث . سكعني الو « هيلع لوقلا

 دي ز ” أنلوقل “ سرف اديز نأ ” لباقتو « هيف بذك الو قددص ال ةيسرفاللاو ةيسرفلا

 . بذكو قدص هيف “ سرفب سيل

 ىرجت ىرخأ رومأ ل'مو«نوكسلاو ةكرحلاو ةدوربلاو ةرارحلا لئفءرخآلا مسقلا امأو

 كلزكو « تالباقتملا ف نادعي سرفاللاو سرفلا نأ كش ال هنإ : الوأ لقتلف . اهاري

 هِف ىدمال لوألاو )١ - ١( ||ىءه«ىذنءمءاع6ءع«ء سءد(« برأ :انإو(١)

 || ص ةددعتم : ةدو+وم (+4) ]| اعءىث لل : سل (؟) || ام نم ةمتام : بدك الو

 || ه 6« س ةي'اطإ : ةينانث || مه« س ثلا : ثاثم (5) || م«د ةيامن ال: أل || امانأل ل : لعفلا

 : لوآلافو (8) || سنم ةئقاس :ةيانالو (7) || س ناكف : ناكر (1) || ه «سرخآ ل- :سأ
 ؟ ى هيف : عوموم ىف )١١( || اس نم ةطقام : هيف )٠١( || ام لوآلاو ؛؟ ص نم ةئدقاس

 || ىو ه « ن 6 م ءامءد نم ةمقام : ليس || نلكو : لكف (١؟) || ع نم ةئمقام

 : الوال || س لاتيو : لباتتو 0:0( || س نانلم : نال )١6( || اع فلت# : عمتجي

 : ةةكرحلاو 05( || ه ببذك الو : باكو 603 || ىع«وه 6« ن(© مءامء«دالوتك

 : كش ال(0١) || ىوءهءذن «م(6عواس6س ء«د « ب نم ةطتاس : ىرخأ .|| ع ةكرحلا لثير
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 "1 تالوقملا - قطنملا

 درفلاو جوزلا كلذكو . 2 سرفب سول ديز ” « انلوقا لباقم « © سرف ديز ” « اناوق

 ةكرحلا كلذكو ؛ تالباقتملا نم نادي رصبلاو ىمعلا كلذكو ؛ تالباقتملا نم نادعي

 كلذكو ؛ تالباقتملا نم ناذميةدوربلاو ةرارحلا كلذكو ؛ تالباقتملا نم ناّدعي نوكسلاو

 . تالباقتملا نم ناّدعي ةونبااو ةوبألا

 هذه روصو( اهبدس لباقتت اهمأب اهملع محي « لار>ألا هذه اهل ضرعتت ىلا ءايشألاو

 «ةيسرفلا ةلباقم سايق ىلع « ةلاحممال سرفاللا هلباقي و« ير هوج سرفلا ناف « ةفلاختم ءايشألا

 رخآ ايش وأ « سفناللاو سفنلا |مناكم ذخلب « ةيسرفالل كلذ لسناو . اضررع تناك نإ

 سرفلاو « ضرع ىهف ةيضقلا امأو . ضرع نم مسالا قةنشم سيارهو> وهامن

 لباقس الو « بذك الو كانهقدص ال ذإ« نيضيق:ا ىذلا لباقتلا الباقي سيا سرفاللاو

 زاو> هيف نوكي ام داضتلا لباقت ناك اذإ « داضتلا ليبس ىلع الو « ةفاضإلا ليبس ىلع

 عوضوم امل سيلف « درفلاو جوزلا امأو . تركذ طئارشب « دحاو عوضوم ىلع بقاعت

 «رصبلاوىمءلا امأو . هناترافي ال « امل ن:عوضوملهدحاو سنج لب « هياء نابقاعتب دحاو

 كلزكو « همدع ود لب « رصبلل الباقم ىنعم سيا ىمعلا نإف « ةكرحلاو نوكسلا كراشيف

 هبقاعي الف ىمعلا امأو « دحاو عوضوم ىلع ةكرحلا بقاعي نوكسلا نكل « ةكرحل نوكسلا
 . رصبلا

 امهكارتشا وأ « عوضوم لع بقاعتلا امهف بحي سيلف « نافياضتملا امأو

 نأ ناكمإ ةلاحم ال همزا, « ام مأل ةلء ود ىذا « عوضوملا نوكي ىتح « عوضوم ىف

 نم ةياولعملاو ةياءلا تناك نإو . كرتدم عوضوم هلانه نوكي وأ « الواعم هيف ريصب
 « اعمماج ىنمم اهلك ءذهل دحين نأ اننكمي له هنأ ©« بلطي نأ ىنّلي ام لوو « فاغملا

 00 كلذكو (4-+) | م ءاع«ءععاس د تالباتملا : تالباتخلا (9) || اع« ع

 || عنم ةمقام :اباس || سلبيات ؟ اممدقتن : لباقتت (ه0) || ننم ةطقام : تالباقتلا
 : ةيسرفالل ( 7) || ن«ءمء«عءام6©سءد(« بدذأ :نإف || م«اع(«عوء دةروم : روص
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 || ىعه ءم« اع ءعع« اس ءس ءد ءب لياتتي : الباتتي || سقم : تشم (2) || ع؟ب
 ٠س نم ةطقاص :ىغنني )١5( || ه امهك ارتشا سلو : امهك ارشاوأ (13) ن نأ, : نإف )١1١(

١6 



 لوألا لصفلا ب ةمياسلا ةلاقملا 0

 ال وأ « تحبلا ٌوطاؤتلا ليبس ىلع نكيمل نإ « ريخأتلاو ميدقتلا ىف:كيكشنلا ليبس ىلع واو
 زيظن وه لوألا لباقتلا نوكي نأ هبشيؤ « اهماء لوقم لباقتلا لكل ؟ اعماج.ىنعم اط دج
 / كلذ مني / نإو ( عوضوم ىلع الوق 6 هيفرط عامجا عنمب ىذلا ©« سرفالل صرفلل ام

 دحاو ءىث نوكيو « ةحئار الو ةحنار وه داو ءىش نوكي ال هناف . عوضوم ىف ادوجو
 تبمياوةحنار هيف نوكي نأ ءىث ىف عمتجي هنأ : لوقأ تسباو . ةحنأرب سيل .اب وبةحأر هبف

 اناوق وه « ةحار هيف سياو ةحنار هيف نإ انإوق سياو . نام تجيال'نيذه نإف © ةحار هيف

 هيف سياو ةمنار هيف نأ : لباقت نذاف . ةحئن ار هنإ لاقي الو ؛ ةحنارب سيل.امو ةحنار هيف

 «ةمنار اذ 1 ةحافتلا لع ل كلذاف ؛ لمحلا لوس لع ىذلا لوألا مسقلا نموه «ةحأ 1

 . (ةيئار ةحافتلانإ « لاقي. ىّتح .« ةحافتلا ىلع ةحارا] لحتالو «ةحار اهيف ةحافتلا نإ لاقيف
 . « لم ” دلومم ال “  ىف ””ةدوجوم ئه كلزذإف

 وه سبيل اهنم دحاو لك نإ ثيح نم « ةلباقتم دوت عاجلا ياخ ءايجألا بج

 رابتعا ىلإ عوضوم ىلع لم لا رابتعا نع لباقتلا لقن مث « لوأ لباقتوه اذهو .رخآلا

 ةدوجوم نوكت « صاخ وأ ماع ىف كرت ىلا رومألا لاح ثامفب . عوضوملا ىف دوجولا

 ثيح نم « لوقاب صتخي هضعبف . الباقت « اعم لعفاب ناهتجن الو « اعم ةومتاب هيف

 هيف بقاعتت تاتوضوملاو تالودحلا اهعوضوم ىذلا « بلسلاو باجيإلاك « كح وه
 نم نوكي هضعبو . عضو الو لمح دوجولا ىف سياو . لؤقلا محب اذهو ( اعم متن الو

 نوكي و« نيءعم صاخ.هيف هكرشلا نوكتام-هنمو.« ماع هيف.ةكرشلا نؤكتام كلذنف « جراخ

 . هيلع نابقامس لب هيف ناعهتجي ال نكل « نيرعألا الك ةوقق'اب نه ةعيبط هيخكرتشملا

 )١( ى« ب سرفاللاو : سرفالل )م( || ه6 ن «معءاع «ع« ام «س« د ميدقتاو : ميدقتلاف ||

  (0اس نم ةدتام : ةحمارب ... ءىش نوكيو (ه -#«) || ىء م نم ةظنام : ةحنارالو ||

 ) )5نم ةقام : ةحنار هإ لاتيالو (7) 1| ع « س نم ةاتام : ةحنار هيف سياو
 «اع6ام ©ص عد نم ةمتام : نأ )0( || ص نم طتاس : ةمنار هيف سيل (17) || ه« س

 اس لال ةحئنارلاو : ةحئارا لمالو (4) (|» «ن «م | )٠١( ةلومج ||ب نم ةطتاس : ال :

 س ء« حث ةدوجومو ؛ ه ةلاحم || ) )1١مع( د لباتي : لت || )١0( د ىه تالباتملان : تاء «

 مه © س رو.ألا لاح لمفي ؛ م « اس |] )١4( ن نم ةدقاس : هذعبف ||ه لباتت « اع الباتم : الباتت ||

  (022)||ى (ه6*© ن 2ع امهعوزوم : اهعوزوم ||: نيذللا ؛ ى« س نيذلا : ىذلا || اع مك : مح

 ءاه 6 ص ىلك : الك 609 || أس نم,ةطقاس : هف ... هيف ()مسس10)



 ؟6 تالوقملا - قظطنملا

 عوضوم ,ف تكرتشا ناعم اهنأ ىنعمب « لؤألا بابلا دعب ىلامذه لع لاقت تالباقتملاف

 هل ماسقأل سن :11ك لباقتلا اذه ىئعم نوكيف « هيف م.جن ال امنأ.الإ « هيف دجوت نأ اهل

 ملعتم ىلع لهسأ نوكتو «ئدتبلل حاصي ام بسحب ماسق|امإ و «ةققحم ٠ .ءاسقأ امإ ء عاون لاك

 . سايروغيطاق

 « سأي روغيطاف ىف ىذلا حالطصالا هيلع مهني نأ ىغبني ىذلا هجولا لع نآلا مسقنلف

 هبفن ىنع دقق نيرعألا نب ع نأ مث نمو « .مولعلا ىف هيلع حاطصملا ريغ وهو

 هتيدام نوكت نأ امإ لباقتملا : هجولا اذه لع جرختف ساي روغيطات ىف ىلا ةمسقلا امأ

 سايقتابةلوقم هتيهام تناك نإف . نوكمال نأ امإو « هل لباقم وه ام ىلإ سايقلاب ةلوقم
 ىرجأ امو ةونبلاو ةوب ألا .ن"الف لباقت هنأ امأ . .ةونبلاو ةوب ناك فاضملا لباقت وهف «.هريذىل

 دوجوااك لب ةيرهوحلاو لب ةيناسنإلاك ىماءءإمإ ء عوضوم ىف هلاع ال كرتش « امءارجم
 عم هنأ امأو . هل الامث ريصي مث ديزل مي نوكي ناسنإا اذه؟ صاخ امإو ؛ كلذ ريغوأ
 ةلوقم هكيهام تسيل ىذلا امأو . هيف كش ال سأو « سايقاب ةيهاملا لوقم « لباقتلا

 ىلإ هنيعب خؤرطلا دحأ نم لاقتنالل الاص عوضوملا نوكي نأ اماف « هريغ لإ سايق
 دحاو لك نم لاقتنالا اص نوكي لب « كلذكنوكيالزأ امإ و « ساكعن ا ريف نمرخآلا
 لوألا مسقلا ىمسيؤ ؛ هل مزال دحاولا نآلرخآلا لإ امهدحأ نع الو وأ «رخآلا ىلإ !ءهنم
 ىّثا لوألا ةوقثا لثم الو « لمفلاب راصبالا لل'م ال « ةينقاب ىنعنو « ةيئقلاو مدعلا لباقت
 ءاه>حاص ءاش ىتم « راصبإلا ىلع ةوقلا نوكت نأ ةي'ةلا لب « رصب ال نوكي نأ ىلع ىوقت

 راصبإلا لب « لعفلاب راصبإلا دقف الو « ىمعب سيأ لوألا ةوقأ دقن نإف « ةدو>وم

 بقاعت عوضوملا ىلع نابقاعتي : نارمأ امه « ةوقلاب نكل لعفلاب رصبب ال نأو « لعفلاب

 لب « ةتبلا رصد نأ نكمي ال « ذئنيخل «ةينق هاني“ امدقف وه كلذ امنإ ؛ نوكسلاو ةكرحلا

 || ن نم ةادئام : ىلا )00 || مءام نم : لنمو )3( || ن © د نم ةعتاس : هاد )0(

 : ةورلاو ةوبألا ناالن لباتت هنأ امأ 1( || اس نم ةادقاص : ود || ه8 « س "لودعم : "لوم م(
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 لؤألا لصفلا  ةعباسلا ةلاقملا ل

 و» سيل « اهه ىذلا مدملاف . ىرخأ ةرم راصبإلا لإ هعم عوضوملا دوعي ال ىمع
 ىلع لاقي مدعلا نإف ؛ ةينقا لباقي ىذلا لب « تئش ىدوجو ىنعمريوأ لياقي ىذلا مدملا

 : لوقف « عوضوملا اذه ىف انينمي ام لب « اهعيمح ىصحت نأ نآلا ديرن ا ساو « هوجو

 ىذلا ءىثلا نم ةيااخ امئوك ىف ةدالل م لاح ىلإ راشو « اذكمدع ءىثلل لاقي هنإ

 « ىدوجوأا ءىثلا كلذ ف'اخ ام امثراق ناك ءاوس ىدوجو ىنءم هل ىذلا ءىشلاو « املخي

 فااخ ضايب كانه ناك ءاوس « دود نأ هنأش نم ايف داوسلا مدع لثم « نكي ملوأ

 اذإ هناف . ةتباآ نوا الو طقن الم فافشإ نوكي لب « نوكي ال وأ هعوضوم ىف داوسلا
 اضيأ اناك واو« ادحاو ائيش لحنا كلذ ىف داوسلا مدعو ضايبلا سيف « ضايب كانه ناك

 . هللاقمو مدعلا رابتعا هو+ونم هجو اذهف؛داوسلا ءازإب مئات ىندم ضايبلا لب « نيمزالتم
 . نوكسااك « ءىث هفا“ الو ىدوجولا ىنعملا لوز نأ طرش ريتعي ىذلا مدعلا عىالاو

 سيل ناك اذإ ال « هكرحلا مداع نكاس هنإرخخآ تقو ىف هل لاقي امنإ « لزتي ىذلا ناف

 اذهف « ةتباأ ةيناكم هكرح هيف نركي ال ام دنع كلو « دعض», وه امنإ « طقف « لّرتي

 « مدع لاقي دقو . ةقثطم ةيناكملا ةكرملا انهه ود ىذلا « .سنجل لباقم ةقيقحلاب مدملا

 ىذلا تقو'ا ىنو « تاعوضوملا نم ءدقافل نوكي نأ هنأش نم ىذلا ىثلا نادتف طرش

 ىصلاىف الو«ليوسلا هذهب ةيناسنإلا مدع ةفطنلا ف نإ لاقي ال ىدح « هل نوكي نأ هنأش نم

 . هتتو سيل ذإ داليإلا مدع

 تقو دعب نوكي « ماص'ك )0 تقولا دعب لاي ام هنمو 5 دس هنإ بلعالا ءاد ببس

 )١( سهتأ ل : .ىثلل (:) س نم ةطقام : ىتعم )0 || م ©« ددرعوملا : عوموملا «

 دءىثلا : ءىثلاو || ىوه « اع« ع ءامالي : ايل (ه) || ن قال : لاح ||ىأه(«ع «

 س نم ةدتام : ناك || ص نم ةدتام : ءىثلاو اهل ىلا ||ى« ه 6« ن6 م« ام6 س ||

 ن افلا ؛ هء« س فلاخم ؛ د اهفلاخ : فلاخ || ه ©« ن« م(« ام 6© ص « د نم ةطئاس : ام ||

 ه« ن6« س ع« بدارسل : داولا )3( || ه« ن 6م ءاع « ام « د كلذل ؛ س كلذك : كاذ ||

 ) )7الواو : نولالو | ه« سدناكلب : نوكي لب ||ى يه« نوءاع« عنكيال : نركيال
 ىعأه(6 نعيم ءاع(6 عب اص« د نول | )١١( ةمقاص : سيل || ص نم ةمتام : امإ

 تنم || )١١( ||ام ةيئامز : ةيناكم )١6( ||عودر ل- : اهه )٠١( م « د ةمتلا : ةنطنلا ||
 ام نم ةطتام : ليسلا.هذهب || )١8( ه 6 خىتلا + ؛ اع سنلا روقو ؛ امرسلا بوقو +- : علملاك ٠



 فدي تالوقملا  قطنملا

 ءازإب ةمجعلا لم « عونلا ىلإ 8 « سنحلاا ىلإ ضايقتاب وه ام هنمو ؛ ,فلاو « روقولا
 وه ام هنمو ؛ لجرلا لإ ةأرملا لاح ل'ه « صخشلا ىلإ ال « ع ونلا لإ وأ ؛ قطانلا
 مدعلا امنإ . باّكلا اذه ىف اهاإ|تفتاو ال اهلك ءذهو . ةروكذملا ماسقألا لع صخشلاب

 نكمي أمم ىلا ةوقلا نادّتف ىأ « ابنكو ىف ةينقلا نادقف وه ىذلا مدعلا وه « هف دوصقملا

 ؛ ىمعلاك « مدعلا لوز نأ كلذ دعب حلصي الف « ةوقلل امداع عوضوملا راص ذإ لمفلا

 . ساي روغيطاق ىف روكذلا ىدعلا لباقتلا وه اذهف . مدعلا لإ لوزتسف ةينقلا امأو

 ىم هعيمجل « هيف لخد امو « الوأ امءانرع ذ نيذللا نيمسقلا نم ىناالا مسقلا امأو

 ةروكذملا هو+و'اب ايمدع رحالاو « ايدوجو امهدحأ ناك « ادادضأ ساي روةيطاق ىف

 (.هنم دحاو لك نم لمتأب عوضوملا ناك نإ كلذكو . ايدوجو امهالكناكوأ « ىدعلل

 ناك ءاوسو . صحلل ضايبااك « هياإ الو هنع لقتني ال ايءيبط اهدحأ ناكوأ «زخآلا ىلإ
 ةيدرهل ددعلا لام ايماح ىنعم ناك وأ « دربدلاو نخستا ءاملاك « هنيعب ادحأ و عوضوملا

 ددع ود ثيح نم ال «قالطإلا ىلع اددع دجوي ثيح نم امهمأإ بسن هنإف « ةيجوزلاو

 ددع وه ثيح نمو « ام ادحإ الإ بحصي ال ©« نرعم ددع وه ثيح نم ودو . نيوم
 « ةطساو امب» نائيشلا ناك ءاوسو . ىرخألا نود امءادحإ لبقي نأ بجي ال نيءم ريغ

 نكي وأ رخآلا هيف دجو « امهدحأ نع الخ اذإ « عوضوملا نوكي نأ بجي الف

 ء ىنانالا همزارحت آلا نع الخ اذإ ثيحب امإو « قرافي ال ايعيبط امإ ناك لب « كلذك

 ىنعمملا ثيح نم عضوملا اذه ىف ادادضأ اهمسن « هذه عيمج نإف « ضرملاو ةحصلاك

 اذإ : ذإ (ه0) || ع ةلوجرلا : لجرا || اءكدخ : لإ || بةلاح : لاح (؟)

 لبالا : لبيانتا || ه6 ع لوزن : لرزتف )5( || ه ميدع : امذاع || ه6« ن ءس

 || ع نم ةاقام : سايروغيطاق ه٠... مستلا اأو (ئ-5) || ىود؟مءد
 || نزنم ةئمفاس : هيف || ه © ص لخدي : لخد || ئاموأ امو || ى نم ةئئاص : الوأ )70

 ةطقام : نإ || ه« سنييدو+و : ايدوجو || بامهاك : اهالك (5) || ى ىمد :

 || ه ناكر : ناك رأ 200( || ماع د لتني : لتي || ىعيهع«6 ن < م« اعءام« سعد نم

 || ن نم طقام : اددع (1[| ب انإف : هلاف (١١؟) || م « اس © د نم ةءتام : اهدحأ

 : بجمال )١4( .س امييدحإ : امهادحإ 0( ||ع ءاس © ب نم ةدتام : نيد ددع ...٠ ودو

 « اس« دامهادحإ : امهدحا || س بجيالو : بجي الف )١6( (| ى « ع بجيالف ؛ س بحي سيل
 ىعيه «ن « مءاس« د ىرخألا : رخآلا ||ى6ه(6ذنء«2مءام 6« د:تدجو : دجر ||ىىيه(«ذء«م

 ٠ ه عوضرملا : عضرملا || ه < ص مست 4 اع هيمس :ايمس (11)



 لوألا ىصفلا  ةعباسلا ةلاقملا 1

 « نوكذلاو هكراطاو « درفلاو جوزلاو « ضرملاو ةحصلاو « دربلاو رح لا ىمسنف ؛ عماجلا

 ىأ لعو « ىدع ىنعمرخالاو «ىدوجو ىنعم ود امهدحأ نوكي نأب ىلإ الو « ادادضأ

 . روك ذملا و>نلا لع « امدع سبا ناك اذإ « ناك مادعألا ءاحمأ

 : الئات « دضلا ريغ مدعلا لدي نأب ساي زوذيطات باتكل ملعملا لغتش:نأ بجي الف

 « تاذب سيا مدعلا نإو « عوضوملا ىف ىدو+جولا ىنملا ل2 تاذوه دسلا نإ

 ىذلا دفلا نإف . طقف هنع الاخ عوضوملا نوكيف « ىدو+وأا ىنعملا مدعإ نأ « ود لب

 ريغ لاتيح نانوكي نوكسلاو ةكرحلا نإف « اذه هي ئىنم سبل «٠ باتكلا اذه ىئلاثي

 رثك | الو « لهااو ملعلا الو « رشااو ريخلاا الو « نيداضتم درفلاو جوزلا الو « نيداضتم

 «© نيضقانلا ضب لل مف أك « كاردتسالل ضرغَس نأ فكتلل بجي الو . انهد ىذام

 ىلا ريغو « دلل ىتلا ةلباقملا ريغ هلباقم (:مد نإف « ةاؤوتسم ريغ ةمسقلا نإ : لؤقيف

 «ةكرااو نوكسلا الوءاههنيب داضت ال ذإ « ةكرحلاو نوكساا ةللاتم ل'م « روكذملا مدغلل

 معياو . باتكلا اذه ىفروكذملا مدعلا لاح هلاح نوكسلاالو « افنيب داضت الذإ

 بهذىذلا كلذ وه سيل « سا. روذيطات باك ىف هركذ ىذلا داضتلا نأ : فكما اذه

 « ءا«ألا نود دودملا ىلإ رافنياو « هيلع ىفخي ال ام لوألا ملعملا ىلع في مل هنأو « هيأإ

 هنم ىنتكي هنوف « ةب راقتملاىناعملا نب قوزفلا نم قدي ام روصت فدي ال ّئدتبملا نأ ملعيأو

 اههعبأ هنم روصتلا ناك نإ و٠« ءامتألا نم وني ام اروضت دافي نأ, تالباقتملا ملاعت ىف

 مدع نبب و*« تاذلل ةلباتملا تاذئا نب قرفلا مهفي نأ مأسل الو ؛ ىاعا روصتنا و ىلع

 ضعب ىنوءف تملا اذه لوق اضيأ الو . ىمعلا روهظ رهظب ايف الإ «تاذلل ةكلباقملا تاذلا

 ةرودلا نيب و « ضرعلاو ىهوملا نيب ىذلا لباقتلا لوألا ملعملا كرت دق هنأ « هيف ىذهي ام

 . هيأإ تفتلب نأ بحي امه « ةداملاو

|| 
 م نأ : نأ !| م6 د نم ةطقام ؛ امدادؤأ : ادادؤأ )م || م( د ىمسف : ىمسنف

)١( 

 [|ه' نع سس ايمدع : ىدع ||ه«ن«سا.دو+و : ىدو+و || س نم ةمئام : وه||ذ نم ةئمقام : امحدحأ

 ||م ©« س ناتوكي ل :درفلاو )م( || م نوكيف :عودو!ا نوكي 6 |: هء اس« سرلعتما : لعملا ١)

 لك : هلراتم 2 || ه ني قانا : نيغئالا || ىكاردتسالاب ؛ ام كاردتمالا : كاردتسالل 6

 | ىىءه(«نءاعء عع«: د نم ةدقام : نركلا الو انهن داغت الذإ ةكرحلاو 001( || م ةلباتملا ريذ

 || د قي مل: فخ مل | ىءعيه «م 6ع مام « س هلأذإ'“4 دنإو ؟ اع هنان ؛ ن نإف : هنأو 0(

 || اع6ص هلإو : هْيْو || ص تلكيأ : فلكي ال 226( || ص ىلإ ال : نرد || تاراطظننو : رظيلر

 . ه امو : ام )0



 م4 تالرتملا - قطنملا

 لهألا ابأ لب « قفتا فيك نيذيابتم نيريغب لكل اح « لياقتلاب ىنعي سيل هنأ لعتاو
 نإف ؛ .ضرعلاو ىهومللا ىف دوجوم كلذو « سيالاو سلا لباقت وهن لبياقتلا نم
 انوكي نإ نيلب اقتملا طربتف « كلذ دعب ام امأو . ييهوج ال ضرعلاو « ضرع ال يجوحلا

 نيب دوجوم ريغ طرشلا اذهو « هياء ال هيف امهلأ نع « ىعون وأ ىبنج ٍدحاو عوضوم ىف
 ءامهدحأ ام« مزلت ةناضإ ىهف ةمزالملاو ةقالعلا امأ . اههنيبلباقت الف « ضرعلاو ىهوجلا
 « حضتاو نييت دق ام ةفاضإلا تاوذ ضعب ىف لاحلا وه ام ىلع مزال ريغرخآلا قحليف

 مهفب نأ بحي ةروصلا هذه لمف « موزللا ثيح نم نيؤياضتم هب نانوكيف امهلك مزلت وأ
 . انهه روك ذملا لباقتلا

 [ىناثلا لصفللا

 (ب) لصف

 لباقتلا ف ليقام قدلت كوكش ىف

 اهدحوةرارحلا نإ : لوةي نأ لئاقل نأ كلذو ؛ لحتفدرو: نأ بجي تالكشن انهه مث

 اذإ ىهو « ةدوربلا ىلإ سايق'اب ادض ريصت امنإ لب «طمف ةرارح نوكت لب « ادض نوكت ال

 نم «ةرارح ىه ثيح نم « نكنمل نإ وامنإف «ةفاضم تناك ادض ةدوربلا لإ سارق اب تدخأ

 ةسقم تناك اذإو « ادض تناك ةسيقم تناك اذإ لب « ةداضمب أضيأ تسيلن + فاضملا

 ىلإ سايقلاب ةلوقم !مميهام © دض ىه ثيح نم ىهن « افاضم انغعأ ثراص «( ادضو

 ىهف « فاضملا نم ىه « اهريغ ىلإ سايمتاب ةلوقم اهتيهام ىه ثيح نمو .« اهريغ
 6 ادحاو 2-5 امإ فاضملاو داغتلا نوكيف . فاذملا نم ىهدض ىه كثيح نم

 || ىوينوتلا ساير ب : اهه (4) || م « س مزلتو : مزة وأ ( 07 ) || ى نم ةطتاس : لباقت (؟)(
 || م 6© ص ادزذ تراص : ادض تناك || مه نذإ : اضيأ || م © د تسآر : تدان 09)

 : سايدلاب || هء ن « م « اع« ام« س «د هتيهام : ايدام || ه6 ني س ىه لس :دض )1١(
 نمو ىه ثوح نمو || ه نم : نمو || :ن «م 62 اع 6 عء«اس 6 د هريغ : اهريذ )١07(. || بس نم تام

 | مب ب ب ىو طوق نزع ايت || كنك ٠ ملام يو د ةقاعد امان إإ ىنك نع
 ء اس نم ةطقاص : نم )١8( (||ىنف : نم ىفن
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 ىناالا ىدقلا  ةيباسلا :لاقملا م

 . لباقتلا تحن هل مسقلاك نوكي الف « فاضملا تحن الخاد ائيش داضتلا نوكي وأ
 فافملا مث « فايةملا نم « لبان ود ثيحنم « للباتتلا نأ ودو « رخآ لكشم انههو
 ًالوخد وأ سنها تح اي ًالوخد ناكءاوس « لا اذهو ؛ هنم صخأو « لباقتلا تحن
 . ءامسألا تاككشم وأ « مزاول اهنكلو « اسانجأ تسيل ناعم تحن نوكي [؟

 ًاسنج ناكنإ و « سنجيب سيل وأ هذهل سنج لباقتلا له «هنع ثحب نأ بجي امو لب
 «قطنملا امنع ث<ي نأ قل امم ثحابملا هذهف ؛ىلأ سن سيا وأ « ىلتأ سنج وه لوف

 ىلإ و !ماإ رظني ةرارحلا نإ : لوآنف .قرا] لعلا:نم نفلا اذهب ايف ضوحلا فد ناك ذإ
 ةرازح ىه ثيح نم دجوت مث «ةدوربلل ًادض ةرارح ىه ثيحنم ةراراا نوكتفن «ًاعم ةدوربلا

 « ةدورلا ىلإ ةفاضم نوكتف « ىرخأ ةرم دض ىه ثيح نم دجو: م « ةدوربا ًادض

 ءازكو اذكامب أ جدو دئضلا دحىنعم امهلع حص.ةدوربلا عم ادرابتعا سفنب ةرارحلا نوكتف

 .رخآلا ىلإ سايقااب ةيدامملا لوقم امهدحأ سيل ذإ « فياضتلا ىنعم امهماع حسصب الو

 ةدوربااو ةرارأا نإ :لوقت نأ كل حيحصف . عوضوا ا ىفرخ الل عزانم أههام دحاو لكو

 نإ : لوةتنإ كل احي# سياو « اكرتشم ناك نإ هتوضوم رخآلا عزانم امهنم دحاو لك
 كل حيوص نكل ؛ ىرخألا ىلإ سايقلاب ةيهاملا ةلوقم امهنم ةدحاو لك ةدوربلاو ةرارأا

 ةيداملا ةلوقم اهعوضوم ىف ةدوربلا داضتو عزانت ثيح نم ةرارحلا نإ : لوآت نأ
 لمح ىف عوضوملاو « ءىث ةيدضلا لمح ىف عوضوملا نذإف . ىرخألا ىلإ سايقلاب
 لوألا لوصحلا عم اذوخأم عوضوم ا امإو « لوألا لوصحلا سفن امإ وه «ءىش ةفاضإلا

 )١( ب نم ةمفام : لب (8) || ص نم ةطقاص : تحن (©9) || اس نم ةطقاس : لباتنلا تحت ||
 : ابو || اع نم ةئفام : نأ قلخي || ام نم ةطنام : سنجب || د سنج وهف : ود لهف 51(

 ؛ م « اص فكي ؟ مافلكت دق ؛ ن « د فلكي : فاكتا )0 || ى(أ6ه(«ن(يم(6اع6ام«6دهمع

 : دجوت (8) 1| ص نم ةمتام : نأ || اع'نم ةلفقاس : للا نم || هىف : اهف || م« دىلا ل

 6 ع ء اس ©« ص ©« ب نم ةطقاص : ىه ثوح نم دجون مث ةدوربلل ادض ةرارح (ه-ه) || باعم لس

 : اذكرو || اع ابياع : امجاع || ن6 م « اع« ع. اس « د ححصت : حصي 6200( || ىءه(«نءام

 ||ععمسب : يحض (18) || ن مءاع6 عوام دعحصت : حسب (11) ]| مدانكف
 ؛ عرشاالا :رثآلا || ىف ه عزاي : عزام نيف || م نم طقام : هوءوم ٠٠٠ حيحصف ()8-10)

 || م « د نم ةطقام : نإ || اس لتعت : لوقت || عحيحصب : امي || ساعوذوم : اكرتشم || عوف
 ءاع6ع « اس6 س6 بلودم : ةلودم || ىىه 6 ن « اع« ع« س « بدحاو : ةدحاو (1:4)

 : اهعوضوم )١0( || ىع« ه(«تنءاع6ع(يام « ص « برخآلا : ىرخألا || ىوءوءن
 1 نرخآلا لوما عم : لوألا لومحما عم )١7( || ن اهعوذرم



 <” تالوقملا  'قطنملا

 . ءىث ةداؤتملا ءايشألاو « ءىث داضتلا سفنو . لوألا لومحملا عم ذخألا هيف ًاظوحلم

 داضتنلا سفو « داضتلا سفن ود ىذلا ءىثلل تاعوضوملا ىه « ةداضتملا ءايشألاو

 .. فاضلل عوضوم

 كلذ ببس تراص«ةداضتم تذخأ اذإ« ةداضلل تاعوضوملا نإ : لوقت نأ كلو

 تراص « ةداضم تذخأ اذإ « ةداضلل تاعوضوملا نإ : لوقت نأ كل سياو © ةفاضم

 ىذلا مالاوه داضتلاوه ىذلا ىمألا سياو «فاضملار يغ نذإداضملاف . ةداضم كلذ ببسب

 امأو . كش لح اذهف «داذت وه ثيح نم فاضملا همزل» داضتلاناك نإو «فاضملا وه

 ايوه ىف تساو «ةفاضإلا ال ضرعت تالباقتملا نأ « ملعت نأ بجيف «ىنالا كشلا لح

 قرفو ؛ فارغمب لباقت لك سياو «فاضم لباقت وده ثيح نم لباقت لك نإ ٠ تافاضمب

 .فاضم لباقت لك نإ : انلوق نيب وء«فاضم لباقت وه ثيح نم لباقن لك نإ : انلوق ني
 « فاضلل عوضوملا ود سيل « هل عوضوملا نأ ملع دقو « لباقتلا نم داضتلا نأل كلذو

 كلذاف . فاضلل اعوضوم ريدي, « لباقت و» ثيح نم « هل عوضوملا نكل . انيب ايك
 الو « ةداضتم ىه ثيح نم لاقت نأ الإ سايقلاب ةيهاملا ةلوقم ةداضتملا رومألا تسيل
 ء اقلطم الو لباقتلا ىلع ًالوقم [سمأ فاضملا ناك وأو . فاضملا نم مدعااو ةكلملا

 امه ثيح نم كلذك ابنأ قاملإ طرش ال « اقلطم نانياضتم امهف نياباقتم لك ناكل
 سياو « ةكلمو مدع لكو داضتم لكو « لباقتم وهف فراضتم لك نكل « اذك لاح
 نم معأ ةفاضإلا تسإلف « لباقتملا نم معأ فياضتملا نذإ سيئف « فاذضملا نم لباقتم لك

 )١( ىو نع« مى دو ب ةداضملا : ةداغتملا || )١( م « د داضملا : داضتلا ||

 «سءد(« ب ةداضم“: ةداضتم || ن ةداث : ةداغلل (4) || م « د نم ةطتام : داذلا سهو (؟)

 : ةنأعم )0( || ه نم ةمتام : ةنأطم ...٠ هث.٠ اذا (ه-4) || ىءه 6م( 6 6 ع

 داغم : داطت (1/) || ن مألاو : مالا ره )3( || اس ةداضتم : ةداغطم || اعةداغم
 :ىف [|ن«مءامعد.ءببجمي : بجن (8) || عاذهر : اذهف || ن6مءاع6د(6ب

 نيبو ٠١( )|| علباتمو» ثيح نم لباتم لك ناف : لباقتت ود ثيح نم لباقت لك نإف (5) || ص نم ةطقاص
 ||ءلباتملا : لباتتا 011( || ىوءوه«نءمءاعءعو ساد( بلك الرت نيبو : لك نإ الوق

 : فاذل اعوذوم || اعرثام : ريصي || ه6ن(ىمءاعءاس6سءد(« بزنم ةطتام:وه (10)
 :مدملاو )١14( |, ه تادافنلا : ةداتملا 1( || ع كلذكذ : كلذ || ه فاضمل اعوذوم

 . ه شماه نيملاتتم : لياقتم )١7( عرنم ةطقام : الطم ... ناكل )١6( | مدعلا الو
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 ثاأالا للضقلا  ةهباللا ةلاقملا و

 طرشنراباعاب ماما ةميبطا هللام لكل ضرعي دق صاخ وه ىذلا نإل اذه عمو !. لباتتلا

 رظنلا اذهو « لباقتم وه ثيح نم.هياإ رظتلا. انهه ودنو ©« صخأ هب ماعلا ريدي,
 تاداضتملا نإ + .لوقتال كلذلو . هيلع هلمح مّرحيو هتحت ام لكل همومع عنميف ء هصصخي
 تاداضتملا نإ: لوقت تنك نإو « تالباقتم تالباقتملا ثيح نم تالباقتم ىه

 اهذخإ « اطارتشا تالباقتم ىه ثيح ى#رم امتوك لب « بذك كلذ نإن « تالباقتم
 نم ةيئاويحلا ذخأك « ىنعملا كلذب اهذخأو « لباقتلا مومعل عوضوملا وه ىذلا ىنعملاب

 ةيئاويحلا مزلي ذئنيف . فذحلا طرسشب صئاصخلا امنع ةفوذحم « ةيناويح ىه ثيح
 اهمزلي « كلذك تناك اذإ ةيناورملا نإف « ةيناوياا تايئزحب مي ىلع هعم لت الام

 اذإ « ةدام ىنال هذخأكو . قادناا ميدد ناور> لك سياو « قانلا ةميدع نركت نأ

 . كلزك ةيناوي- لك سياو « ةدام ىف تسيل ثيح نم اذ رظن

 ©« فيراضتاا نأل كلذو < هوجواا نه هجوب هت (ا اساج سياف « لباقتا امأو

 موقتت امن[ سيل الباقم نوكتنأ ةيداساا هذه قحط مث « هريغ ىلإ سايقلاب لوقم هنأ هترهام
 «ندذلا فررقتي ىت ءالوأ نهذلا ىف مدقتت نأ بحي ىتلا:ىناعملانم-اذه سيا هنن . اذهب

 نأ نهذلا ؤ.مزل « اتياضم ءىثلا راس اذإ لب 6 هريغ ىلإ سايقلاب ةلربقمهتيدام ءىيلا' نأ

 ىلا ايشألا نيبو لباقما نيب ةدوجوم ريغ ؛ اهطئارشب ةيتاذلاف: . لباتتلا ةفص ىل» نوكي
 هذه دودخ ىف لعفب وأ ةرقب ةلخاد تالباقتم امتوك نوكي ىتد> «لباقتا عاونألك ىه

 . ىرخأ عضاوم ىف كل حرشتش ضارعألا ءذلد ىف ةديفملا نيناوقناو . اهلك

 داضملا نيب قرفلا امأ : لوقتف « سأر نم مالكلا فنأتسن نأ ىنبايف « نآلاو

 ؛ كلزك تسل تاداضتااو « سارآلاب ةيداساا لوةه فا غلا نأ وون « فاضااو

 فضلا نإ : لوقن يك « رسسثنا ىلإ هسايت ىلجأل ريغ ود امنإ ريانا نإ : لوقنال كلذلو

 ؛دةلمج : هلمح || اعهي صيو و ناس صخيو : مرحيو (8) ([|مىدةمرش : طرش )١(
 || اس امتوكل : اتوك (ه) || امنم ةقاس : تالباتتم ىه (4) || ىءه*6تنءمءاعءعءاس

 : اهذخأكرو 0( || ن نم ةاقاس : همم ( 2) || ه6 نعم ءاع 6ع« ام« دامارتشا : طارتغا

 «ذ«عماسعد نم ةمتام:لوت2(5١؟) (|اع لباتملا:لباتلا )١١( ||م« ام« د اهذخأتو

 «ع بدن ةطئاض : ه(6١) ععمىتذلا:ىلا(١١) ||اعقدليف : قحل مث ||دو هل ل ؛ ىئ

 || عىنبا : ىنبنيف (١1م) || ع لض : لعف]| ام ةلباتم : تالباتتم || نيه عام

 هه 6 س كاذلف : كلدلو )٠( || ام نيل : تيل || ه ف.اذملا : فاضملاو (1و)



 للرب تالرقملا  قطنملا

 : لون ذئني> مث « رشلل داضم ريالا نإ لوقن لب « مدنلا ىلإ هسايق ببس فض

 تاداضتملا نأ « فاضملا داضملا هب قرافي امو . فاضم وهف دامغم وه ثيح نم وهو

 دقو « ةطساو امهنيب نوكي الف نيفرطلا دحأ نم اهيف عوضوملا ىرعتيال نأ امإ ولتنال
 ىناويملا مسحلا ىف ةكلم ىهو « ةحصلا« لوألا لاثم ؛ ةطساو امهنيب, نوكيف امهنم ىرعتي
 تبسن ءاوسو . ةفوؤم ريغ ىعيبطلا ىرحلا لع اهربغو ةيعيبطلا هلامفأ اهلجأل هنع ردصب

 نإف « سحلا بسحب وأ ةقيقحلاب تناك ءاوسو « دحاو وضع ىلإ وأ « هلك ندبلا ىلإ

 الف « كلت ةلباتم ةكلم وأ ةلاح « ضرملاو سحلا بسحب همسر « سحلا بس ىذلا
 عوضوملاولخم الو « لءفلا ىف ةفآ كانه نوكي لب « كلذك هوجولا لك نم هلاعفأ نركت

 وه اطسمو ضرملاو ةحصلا نيب نأ نظ ىذلاو . ةيجوزلاو ةيدرفلا كلذكف « ةتباأ ا.بنع

 ىعارت نأ ىغنبني ىتلا طئارشلا ىمن هنأل كلذ نظ امنإف « ةيضرم الو .ةيمص ال لاح
 ادحاو عوضوملا ضرفي نأ طئارشلا كلتو ؛ طسو هل سيل امو طسو هلام لاح ىف

 ةدحاو رابتعالاو ةهحلاو « هنيعب ادحاو ءزحلا نوكي نأو « هنيعب دحاو نامز ىف هنيعب

 .٠ ةظساو كانه ناك نيسعألا نع عوضوملا واخي نأ زاجو « كلذك ضرف اذإف . اهنيعب
 « دحاو نامز ىف « ةنيعم ءاضعأ وأ « دحاو وضع هنم ريتعاو « دحاو ناسنإ ضرف نإن

 متت ىتلا لاعفألا عيمج هنع ردصت ثيحب « بيكرتلا ىوس جازملا لدتعم نوكي ال نأ زاجو
 ديال نك نإو . ةطساو كانهف « كلذك نوكيال نأو « ةميلس ءاضعألا وأ وضعلا كلذ

 امإ< بيكرتلا ىوس جازملا لدتعم نوكي الوأ « بيكرتلا ىوس جازملا لدتعم نوكي نأ نم
 ىنانلا لاثمو . ةطساو امهنإب سيلف « امهنم دحاو ال هنألوأ ءرحألا نود امهدحأ هنأل

 نم عوضوملا ولي دقو « ناولأ طئاسو امهنيب نإف « فرصلا ضايبلاو « فرصلا داوسلا

 دانا | ةرشب راش ]انوي ةهان وو( |[ فرع اسعد رحل رشا
 ةطتام : ال () 1| ع نيداضتملا : تاداضتلا || ه فاضملاو : فاضملا || س داشتملا ؛ ه داضتلا
 || م « در : دحأ )هع نع نع : نم || اعنم ةطقاس : ايف (| اع س ىدعتي : ىرعتي || اع نم
 || سرأةلاع ل : ىهو || هانع ؛ اسانم ؛ سامع: امم (4) || اع ء سدقوأ : دقو
 : ةتيةحلابتنك(1) ]| [ةنآ نم ] ؛س هنو ام : ةفرؤم'|| اس ةيللا : ةيعيطلا || اعءس لامألا : هلافأ ( ه )
 ||س نال :ره || ه« نع ع كلذكو : كلذكف (5) (||ب الن :الم (8) || سةتيحلا بسحب تتاك
 :ريتعاودحار نانا )١4( (||ب نم ةطقاس : سيل )١١( (||عمىآلا : ىلا )٠١( || عودو :اك
 لدعم: لدتعم )٠١١( | ى نيعم نامز :دحاو نامز || ءاضعأو : ءاضعأ وأ || م « اس« دربتعاو نانإ
 : ناولأ (1و) ||د نم ةطفاس : كاهف || اع سيل +- :نوكي ال || ام ىهر | : .اضعالا 051( || ع

 . سرداقو : د || ىدعء؛ بذا

 1١(



 ىناالا لصفلا  ةعباسلا ةلاقملا <”

 بلس « ةطساولا نوكتن « افشم ريصي نأب مدعلا ىلإ الخ امب رو « طئاسرا ىلإ اهريلك

 ابر « ةيطلخللا ةطساولا هذهو . نيفرطلا نم ةيطلخ ةطساو تابثإ ريغ نم ًاقلطم نيورطلا

 لدي امنإ لب « لصتحم مسا امل نكي مل امبرو «رتافلاو نكدألا كلوةك لح مسا امل ناك

 لب « هتحن تايثإ ال ىذلا بلسلا نيفرطلا بلسب ىنعي نأ ريغ نم « نيفرطلا بلس اهيلع

 ىلإ ريشي ال بلس بلسااب ىنع اذإ و . رئاج الو لداحال : مهلوةك « تابثإ هب داري
 « ةليقث الو ةفيفخال ءامسلا : ماوقك « ةيطلخ ريغ ةطساوب هيلح لد « طسوتم تامثإ

 .داضتلا اع اذبب و نيمسقلا نيذه ىلإ مسقنت دادضألاف « دوسأ الو ضيبأ ال ءاوملاو

 لك نأش نم ؛ دحاو عوضوم (.ذ ةكلملاو مدعلاب نيلباقنملا نأل « ةكلملاو مدعلا لياقت

 فيك سيل نكلو « مدعلا هيف نوكيو ةكلملا هيف نوكتف « هيف نوكي نأ اءهنم دحاو

 نوكتنأ امنأش نم انقو« عوضوم نم ةكلملا مدعي نأ, مدعلا هيف نوكي امإ لب « قفنا
 ةكلم هل نوكي نأ هنأش نم انتو « عوضوملا ىف رصباا مدعي مك « عوضولل هيف ةدوجوم

 اهدحأنوكي كلانهف . قد لب «هيف طقسنال نأ !مأش نم آتقو نانسألا طقستو « رصبلا

 ةعاس ًاضيأ لفطلا الو « ىمعأ هل لاقيال « حتفي مل ىذلا ورملا نإن « ًادردرخآلاو « ىمع

 ىمعأ وهن « انوكي لو « نسو رصب هل نوكي نأ ناح اذإ لب « دردأ هل لاقي « دلوي

 نيدضلال كرتشملا عوضوملا نإن «داضتلا لياقت ىمست ىف دوجوم ريغ طرشأ اذهو . دردأو

 نوكينأ الإرحالا ىلإ امهدحأ نم لني نأ تقو لك ىف زو « امهنيب ةطساوال نيذللا

 . سنقت ضايبك « قرافيال ايعيبط

 + لب (6) | م«دنم ةطقاس  ةلللتا || ب هذهف :هذهو || اعنيب نم (0) || اس اهالك امه ()
 2 لذاعال (0-ه) || ن « ب اذان : اذاو || س ماوتل : مطوةك )ه) || م ءد نم ةطئاس

 ةليق ال : هليل الو ةذيفخ ال || ام ةطساو ىلع : ريذ ةطساوب هيلع (1) || س نم ةمقاس : ,موةك

 ٠. نيماتملا || اس نم ةمقام : ةكللاو...نأل ||عنأ : نأل (م) || س ةنيفخالو

 : عوذوم نم )0 || ى « ع نم ةطفام : هيف نوكف 0( || ع نم ةدقام : ةنلملاو

 «دنامنالا : ناسآلا 10( || اص نم ةعتاص : انقو .٠.٠.. نم || مه ؛ س عوضوملا .ىف

 ىممج :حقمفي ||م ءامءد ال : م || نرحل : ررطا )١( || ع نكل ايف : كلاهن || م ءااس

 « عزاج : ناع || ناسأ هفىف سيل ىنمم : دردأ )١4( ||اع نم ةمفام : اضيأ || هسينبع حتفي

 ٠ عىدلا : نذللا )1١( || ن نانوكي الو : انوكي مو || ىو ه6 نعام



 "هه تالالوةملا - قطنملا

 « ةطساولا ىلإ آعيح !ءبنع ولع دقن «'ةطساوا ىرذ نيدضال كرتشملا :عوضوملاو

 ىلإ مدعلا نم لاقتنا الو « ةكلملاو مدملا نيب ةطساو.الو « اييبط هل امهدحإ نكي مل نإ

 ريغوأ ةكلمو مدع اناق اذإ انأ « كلذ دعب مهفاو . مددسعلا ىلإ ةكلملا نم لب « ةكلملا

 ىلإ الإ تالباقتملارئاس نمو ةكلملاو مدملا نم ريشن انسلف « تالباقتملا نم كلذ

 سياف« اهب افصتم عوضوملا نوك وأ « عوضولل اهدوجو ثيح نم « اهيلإ ال « اهعئابط
 ديز : لاقي كلذكو . دحاو ائيش « “رصبب نأو ” «رصبلاو . “ ىمعي نأو ” « ىمعلا

 ىلإ ىمعلا ةبسن ىضتقي ىنعم ديزل اضيأ ىدعلا نوكي و « ىمع ديز : لاقي الو ٠ ىمعي
 رصبأأ ىتعأ « همدع ام ببسب موهفم وأ « هسفنب موهفم ىنعم وهف « ىمعلا امأو . ديز

 . تالباقتملا قحلت رومأ لب « لوألا تالباقتملا ىه تسيل هذهف . رصباا مدع وه ذإ
 . ةلباقتم نوكت نأ امل ضرعيف

 ىنعم وأ صمأ بلاساو بحوملا هياع عقب ام نإف « ةبااسلاو ةب>وم لا محلا كلزكو

 سيل ديز وأ « سلاج ديز : كلوق ىف « ديز : كلوقك « عوضوم لا وذ لب ؛ لوقاال

 ؛لوقلاف لو« ود لب «لوقب سيل ًاضيأ وهف « هسفن بلس و بجوي ام امأو . سلاح
 . بلساو باجيإلاب لباقت هل ىذلا ءىثلا نذإ سيلف . سلاجم سياو سلاج : كاوقك
 «ابلسو ًاباجمإ هانذخأ نإن , هبلاسو هبحوم ضقانتلا انذخأ نإ اذه ؛ بلسااو باجيإلا ود
 ىمعال ناك ام سايق لع « ًافصوو ًاعضو © هب فوصوم لاو « كلذل « عوضوملا ناك

 «ةبجوم : لاقيف « مسالا هنم اهل قتشيف :باجيإلااهيذ ىتا ىه امان .ةيضقا ود « رصبلاو

 «اعءعءامءد دك كلذذخأ «ءلب هكلامهدحأ : هلامهدحأ || ى ء عدق ل : نكي (؟)

 |إه ؟ م « د تالباتملا :تالبانملا (:) || م « و نم ةاقاس : تلا نم لب (؟) ||ىد ن؟م

 ؛ ع كلدلو ؛ ه« س كلذف : كلذكو (1) || سايفياضتم : اب افصتم || نناكف : نرك (ه)

 ء د ىسلا امأو ديز لإ وهف + : ىلا امأو () || نس« ب نوكو : نوكيو (7) ||ىءعاع
 || مء سد ىنعمو اىمأ : ىتعم وأ نمأ || ماض« نسا“ د امان : امناف )١1١( || ىوه«ءتنءيم

 || ع لوم لثم وأ +: سلابي )١4( || اسلوةم : لوب (1١؟) || ن عوذوم : عوضوملا )١١(
 || ىءهءثع مءاعءاس# سيء د6 ب باجيالا : باجكإلاب || م.6 س ءىثلا :١د .«ىتلا

 . سس بللاو + :باجيالا )/١( ع كلك : كلذل )١١( (||عالمرأ : السم )٠6(
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 ىناثلا لصفلا- ةسدادنا ةلاقملا ل

 باحجيإلا امه اسيل بلساو باجيبإلا ىف نالباقتملا-ن وكف « ةيااس : لاقيف « بلساا وأ

 . اياجيإ ةيضقلا تسيالف « ةيضق ىف باجيإ باجيإلا فنألو © بلسلاو

 دق ناكو « ةكلكاو مدعلا لاحو « داضتلا لاح فرع دقف « اذه فرع اذإن كلذل

 ةكلملاو مدعلال ب اقتو «فاضملا لباقت نيب قرفياف « داضتلا نيبو فاضملا نبب قرفلا فرع

 تسياف ةكلملا امأ « رعثآلا ىلإ سايقلاب ًالوقم امهدحأ سيلف ةكلملاو مدعلا امأ : لوقنف

 مدعلا امأو ؛ امسفن ىف اهتيهام روصتت دق (هنإف « ةتبلأ مدعلا ىلإ اهروصت ىف ةرقتفم

 ةيه(ملا ةلوقم تسيل اهنإن « ةكلملا روصتب الإ روصتت ال تناك نإو (بنإن « ىمعلاك

 ام:إ ىمعلا نوكي ىتحح « رصبلا ىلإ سايقلاب ىمع ةرئاص ريغ امنإف « ةكلملا ىلإ سايقلاب

 . رصبلا مدع وه ىمعلا ناك نإو « رمدبلا ىلإ هسايق لجأل ىمع وه

 ىلإ بسني ىمعلا نأ مالكلا اذه ىنءم نأ « عضوملا اذه ىف سانلا ضعب نظ دقو

 ؛هساج قيرط نم فاضم هنأ نم و>نلا ىف ليق م نوكي ىتح « هسنج قيرط نم رصبلا
 لوقعم مدعلا نؤف ؛ مدعلا ودو هسنكي ود ام وأ هسنج قييرط نم فاضم ىمعلا كلذكو

 . هوجواا نم هجوب ًاباوص هلات ىذلا اذه سيلو . همدع ود ام بيست و ٠ ضرعلاب

 سايقلاب الو « ءىثش ىلإ سايقلاب ةيهاملا لوةم سيل « ىمعلا سنج وه ىذلا مدعلا نإف

 «ندهذلاؤ ةعوضوم ةروص ىلإ سيقم هنأ لجأل مدع وه امنإ سيل مدعلا نإف «ةكلملا ىلإ

 ابأ بألا نوكي م « ةكلم ةكلملا نأل ىمع ىمعلا نوكي ىتح « مدع (مل لاقي « اهئازإب

 . سايقلاب ةيهاملا لوق ذإ « تملع دق ارك نييناحبا نم لوقلا سكعنيف ©« نبإ نبالا نأل

 ثيح نم هئازإب ذو>أمو « هئازإب دوجوم رحخآ ائيش نأ ةهج نم ءىثلا لاح وه هانعم

 نإف « كلذك مدعلا دنع ةكلملا لاح سياو . هئازإب ءىثلا كلذ نوك سفنل « كلذك وه

 : كلذل(م) | باجيالاب : باجيالا ف ||ىتالباتتملا : نالباقتملا ||اعو ع نوكف : نوكن(١)

 فاضملا (4) (|اعذإ ؛عذإف ؛ ص © ب نإف : اذإف || ن نم ةطتام  اعكلذلف « ب كلدك

 || س مدنلا امأ : ةكلملاامأ (ه ) 1|ع مدملا لباقت نيب و : مدملا لباتتو || ن نيب فاضملا : نيبو

 ....كلذكو || ه ءاط «عو نس كلذكف : كلذكو )١8( || سس نم ةطقام : روصتب الإ )00

 4 احل(11) ||علرقمي : لوتم )١4( || اب سيظ: سياو )١5( || اس نم ةطقاس : رأ هنج

 اذوخأبو || ب اذوخابو : ذوخأمو || بادوجوم : دووم )١4( | اعلم مدعأ || سس « ب

 ء سمدملا : ةجلملا || سفتك : سفن )١5( || ع نم ةمتام : هئازإب



 ته تالوقملا  قطنملا

 وه (م:إ لب « طقف ةكلم ةكلملا نأ لجأل مدع وه امنإ مدعلا سياو « ةكلملا مفري مدعلا

 اهممادقفو الاوز هنأب اهيلإ بوسنم هنأ ىلع لب « لاحب ةكلملا لمجن اهنأ ىلع ال ةكللل مدع

 سايقلاب امتايهام لاقت .#نأ ةكلملا جاتحن ال كلذلو « قفتا فيك رخآ ءىش نادقف ال

 . ةكلملا ءازإب ذوخأملا مدعلا ىلإ

 سكعلا ىف نافاضملا فاكتب ام كلذكو « سايقت'اب ةيهاملا ةلوقم تافاضملا تناك املف

 رصب رصبلا نإ : لاقي الف « ةروصلا هذه ىلع ةكلملاو مدعلا نكي لو « فاضملاب صاملاا

 .رصبلا ىمع ىمعلا نإ :لوقن امب ر اك « ىمعلا لج آل ر صب وه امنإ رصبلا نأ الو « ىمعلل

 « نيداضتم ريغ امهن] ام ةراشإب ملع دق ناكو « نيفياضتم اسيل ةكلملاو مدعلا نأ ىهاظف
 امهدحأ نوكي نأ امإ : نكمل ا دحأ امهكح امهنيب ةطساو ال نيذللا نيداضتملا نإ

 .سعألا ىهاظ ىف ةئالثلل ةيدرفلاك « هنع ًاياخ عوضوملا دوجو ليحتسي « عوضولال ايعيبط
 نم ءىث ىف عوضوملا نروكي الف « ًايعيبط امهدحأ نوكي ال نأ امإو ؛ رانلل ةرارحلاو
 .ةككاملاو مدعلا مث .ناسنإلا ندبل ضرملاو ةحصلا لثم « ةتباأ امهدحأ نع ياخ تاقوألا

 لثم ءهِف انوكي نأ هنأش نم ىذلا تقولا لبق « اعيمج امهنع اياخ عوضوملا نوكي دقف
 عوضولل هنيعب ايعيبط (.هدحإ نوكي الو ؛ ىمعأ الو ريصب ال هناف « حقي مل. ىذلا ورحلا
 امأو .هيف ةطساو ال ىذلا داضتلا ىكح دحأ هيف سيل لباقتلا اذهف « هنوك تقو.ىف

 نيؤرطلا نع ولع دق « نيؤرطال هحولص تقو ىف عوضولا نإف « ةطساو هيف ىذلا داضتلا

 تقو ىف ولي ال عوضوملا نإ « ةكلملاو مدعلا لباقت لاح كلزك الو « ةطساولا لإ

 دقف ةرعيبط نكت ل اذإ « تاداضتملا نم فارطألا نإف اضيأو . اهدحأ نع اذ هحولص

 دكلم هل ىذلا نإ : لاقي ام سيل هنإف « رحخآلا ىلإ امهنم دحاو لك نم لقنتت نأ نكمي
 لقتنا نياصلا رمشاع اذإ ناك امل هنإف « ءىثب نيحاصلا ةكلم ىلإ لقتاي ال « ةادرلا

 ماقلا براقي وأ « ماعلا ىلإ ضايترالا دنع لقتني نأ كشوف ؛ ًاريس واو مهتاداع لإ

 ءد هيلا : اهلإ || عزم ةطئاس :كلاحي ||عمتا: نأ (5) 2020 || ستكمملا : ملا (1)
 || ع فاضملا : فاضملا (5) || اعاذمو : كلذلو (؟) ||ىع ن «“ ع « عوام

 « س نيفياضنمي : نيفياضتم (8) || نلجأل وه : لجأل رسب ره || هء ننألو : نأالم (9)
 : ؟تلملاو ||س ةلكلملا : مديلا 10( ن ناك دقو : دق ناكو (م) || ىءهءاع؟غع
 كلاه ىتممب ىدار عمجب ] : ةادرلا )١©( || اع نم ل : لاقي || ءال + : ام )١5( || س مدلار
 هم « د نم ةلفاسع : نأ || ىأ نى م « اع« ع ءاس« دلع : لا ((١1«( || [دسان وأ
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 مدعلاو « مدملا ىلإ لقتنت ةكلملا نإف « ةكلملاو مدعلا لاح كلذك الو . مرتي مل فا

 رصبي ذخأي مث « ريضب ريغ نوكي ىذلا نإف « اريثك الو الياق ال « ةكاملا ىلإ لقتني ال
 جات «رصبلا بوصعم وأ مومغم وأ بوجحم مح هكدح لب ( ىمعأب سيل ( ًاريسلا ًاريسل

 ىمعلا امنإ « هيف ةدوجوم ةّبا' ةرصرملا ةوقلا ىه ىتنا ةكلملاف . ىحمو مناملا لازي نأ

 دقف « ىمعب كلذ سيلف «تمغ وأ تب#ح اذإ امأف « تلاز دق ةكلملا نوكت نأ ةقيقحلاب

 امهيف حلصي نيضقانتملا نأ ةهج نم عيملا قرافيف « ضقانتلا ود ىذلا لباقتلا امأف

 خألا ىف الو « اهلباقمو ةرارحلا ىف الو « هلباقمو ىمعلا ف سياو « بذكلاو قدصلا

 قدصي نأ مزل « طئارش ىلع اناك اذإ نيضقانتملا نإف ًاضيأو . بذك الو قدص « هلباقمو

 اضيأ الو . نيضقانتملا ىوس ايف لابجلا كلزك الو « رخآلا بذك.و « ةرورض ايهدحأ

 ىلا دادضألا دحأ حيحصب سيأو حبص ناكم نوكي ىتح « اياضق اههاوس امم فلأ نإ

 : ليقف ًادوجؤم ناك اذإ ٍديز ناك نإو هناف « ضيرملاو حيحصلاك . اهنإب طئاسو ال

 نظي نأ ىنلي الف . رخآلا بذكي و « ةرورض امهدحأ قدصي « ضيرص هنإ و حمص هنإ

 سيل امو « حيحصلا نأل كلذو « ضيقنلا لباقت هلباقي داضتلا "ند مسقلا اذه نأ

 لباقت تب « ضيقنلا طرعش ىلع انرق « مودعملابو « تش عضوم ىأب انرق اذإ « حيحصب

 سيا راو + حبس رجلا : تلق اذإ كنف“ .رخآلا بذكو « امهدحأ قدصو « ضيقتلا

 . اعيمج ايذك « ضيرص رجا « حرص رجا : تلق اذإف ؛ امهنم بلاسا قدص « حيحصب

 هنأ بذكو « حيحص هنأ بذك « مودعم ودو « ديز سرع رابخإلا تلعج اذإ كلذكو

 كلذو « تامودعملا نع حصن أهاك بولسلا نإن : حيحعصي سبل هنأ بذكي مو © صن ص

 © م« اع« ع ءاس ءد تلللاو : كلان (:) || ىم٠ععبداريي :.اريباريف (؟)

 ةطنام : دق (ه) (||ى ءه6ن«مءاع6ع «ءام« سءدةرمالا :ةرصبملا ||ىءهءذن

 :قرتنا (1) (|[|انتبجتا:تبجح || ناذإو : اذإ امأن || ىىهءنءم ءاعءعع« ام « ص « د نم

 || س مدسلاو جدلا نيب : ةكللاو مدملا || ن ء د نم ةادقام : لباتنلا .... ىذلا ||اعنرتقا

 :اذهنأنظ )+*١- ١4( (|امامل: اني, || عةطاسو : طئامو(5١؟) || اس نم ةاحام :نإ )1١(

 || ع شماه بجوملا بذكو ل امهم )١7( || عانش عوذزم:تنش زوم )١١( ||عاذه نظ

 م ساضيأو : كلذكو )١8( [|م« اع.6 ع« د ضيم حرص : ضينمرجلاحيصع || نادإ : اذإف



 14 تالوقملا - قطنملا

 « هنايب عضوم اذه سيل لاحو طرشب الإ « اهلع بذكي ةدوجوملا ىناعلل باجيإلا نأل

 (لل ىنءملا دجوي الو « مأل فنصو هوجو وأ : ىنءمل ىنعم دوجوب كح باجيإلا نأل

 دارضملا نم هيف طسوتي ال ام ناك اذإف . بلسلا وهف « دجوي ال نأو « دوجومب سيل

 ًاعيمج اعم نافرطلا بذكي دق ىلا « طسوتم اهنيب ىناوللا فيكف « ضقانتملا قرافي

 نيبو .رحاف وأ « ةوبعثلا دما> هنإ فيفعلل ليق اذإ م « امل لباقلا دوجوملا عوضوملا ىف

 ٠ ضقانتلا هبجوي ام بجو. مل « داضت وه ثيح نم داضتلا ىلإ ترظن اذإ كنأ ةلملاب

 ©« ةصاخ تاعوضوملا ضعب ىفو ©« تاداضتملا ضعبل كلذ هبّس ام هل ضرعي امنإو

 . اهل ةطساو ال امنأل لب داضت اهألال

 نإف « ةكلملاو مدعلا لباقتو ضقانتلا نباقت نيب قرفلا حضي « هلك هجولا اذه نمو

 مدعلا نم نافلؤملا نالوقلا هيلع بذكي «ىفوتملا ديرك مودعملاو « رجا بيرغلا عوضوملا

 ديز «.ريصب مودعملا ديز : (ناوق وأ « ىمحأ رجلا «ريصب رجا : انلوقك « ةكلملاو
 رجا « ريصب مودعملا ديز وأ رجا : انلق اذإ ًاعم ناضقانتملا بذكي الو . ىمعأ مودعملا

 مدهلا بذكي دق « بيرغب سيل ىذلا عوضوملا نإف اضيأو . ريصبب سيل مودعملا ديز وأ

 حقفي مل ىذلا ورجي اناوقك « هيف نوكي نأ هنأش نم ىذلا تقواا نكي مل اذإ هيف ةكلملاو
 . ريصبب سيل هنأ بذكي الو « ىمأ وأ ريصب

 ةطقاس : ةدوبوملا ىناملا || س امهياع بذكي ؛ ب باجيالا نأل كلذو اهياع بذكي +- : باجيالا )١(
 0٠6 طرشب الإ || م نم ةادقاس : هتايب ٠ . ٠ ىناملل || عفبذكي ال ؟؛ ب بذكيو : بذكي | اع نم

 «بذإو : اذإف || عابجوي : دجوب (9) || ام كلذو + : هناي || اع نم ةدتام : هناي

 («ن«م ءاع6ان 6س ءد « ب اطسوتم : طسوتي ||ى « ه(« مى اس6 سس ءداذإف ؟؛ اع
 ءامسءس ءد «باييف : ام, ||اع ضقانلا : ضقانملا (4) >> ||اعداضنلا : داضتملا | ىءه
 || اعرجانو : سان رأ || ن فيذنلا : فيفملل || م « د اعيمج لح : امل )(( ||ىء6هءذ «م ع اع

 || ىىءه«ن«مءاعءعءاس6د«© ب نم ةطقام : هل (7) (|د داضتلل : داضنلا ىلإ )0(

 ذإ : اذإ 05( ||ه « اع ع س مردمملاوأ : مودعملاو 060م! ب لباشت نو : لباشرو 6

 : تقولا )١4( || م < ام« د ديز وأ ريصب : ديزرأ رجلار يس, )1١-١١( ||م ء اعءد
 . امءزهل :ررجل (14) || ع تنرلا
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 [ ثلاثلا لصفلا]

 (ج ) لصف

 لكف 4 قالطألا لع ريودلا دض هنأ نظي 2 رمد وه ثيح نم قالطإلا ىلع .رشلا

 روكباو 4 ةخصلل ضرملاك 4 ريخلا تايئزحج نم دحاوا دض 4 رشلا تايئزح نم دحاو

 ةداضم امأو : ريزلل رمشلا ةداضم لاح هذهف < ةمعال رودحفلاو 34 ةعاحذلل نيلاو 6 لدمعلل

 نبب ةطسوالا تاكلملا نأل كلذو . رخآآ ارش رشلا داضي ىذلا نوكي دقن « رشالرخآ رش

 ىنزحلا رييدتلاب ةقلعتملاوءبضغلاو ةورش'اب ةقلعتملا رومألا ف ٠ طيرفتاو طارفإلا زط
 ريبدتلا نسحو ةفعلاو ةعاجشلاك ىه ىناوالا لئاضفلا اهب قلعتت « ءىنل الإ ريانا ءانتفا.ىف
 لئاذرلا أم قلعتت تاطيرفتاو تاطارفإلاو ؛ لئاضفلا نه نوكتو « ةكح ىدس ىذلا

 داضي طسوتااو . لئاذر « ةوابغلاو ةزب رحلاو « روجفلاو « دوملاو « روبلاو « نيحلاا نإف

 نيفرطا داضملا طسوتلا اذهو « هنع هدعبا رنآلا داضي نيؤرطلا نم دحاو لكو « نيفرطلا

 رينا نإف « ءايشألا رثك | ىف امأو . اهانركذ ىتلا وحن رومألا نم ريس ىف دجوي امنإ
 ( لهحلااو ملعلاو © ضرملاو ةحصلا لام هداضي رمث رشال دجوي الو « اقاطم رشلا داضغب

 طارفجا ام كلذ نمو « ضرملاك « ءىدر هلك هيف طارفإا ام كلذ نف . توملاو ةايحلاو

 ريسل ىف اذهو .: مه وقح رش ىف نيرسفملا ضعب لاق دقو . اذه اذهف « ملعلاك « ريخ هلك هيف

 : ضرملاك || د نم ةادقاس : تاي ٠.. رشلا أ| ىء ا ب لكو : لكف (غ)

 || سريملاا :رشلا (5) ||: قم ةوف اه 2 ريال 2261 نوحتالاو (5-0790) [|د نمرملاك

 : قرط (4) || ن للا : تاكملا ا || ١ < ميرخآ رشل رشلا : *الرخآ طرش )070 || سرشلل : ريغ

 : نوكو 60 ||اس دال : الإ (١ || ن ءم ىاعءاسع دريصقلاو : طي رفلاو ||س نم ةطقاس

 || د نم ةطتام : مروه#+او :دواعئاو )1١١( || اع لئاذر : لئاذرلا || ىع«ذنءع«د(« ب نوكت وأ

 : اهانكذ 6 || اس هذهر : اذهو || ع لكف : لكو 000 || م «اس لئاذرو : لئاذر

 || ن ءد نم ةنعتام : ام كلذ نمو ضرااك ءىدر || س طارفالاب : طارفالا ام 6( || ساركذ

 © ن6 ع © س « د نم ةطئام : اذه 1510( || ن « د نم ةطفام : هلك هيف طازنإلا )1١١- ٠١(

 ٠ ى« عتاطارفإلا ف + ؛ اعريسيلا : ريسي || اع ملرق حرش ءاني دق ىذلا ل- ؛ىعه



 هل : تالوقملا - قطنملا

 ظئاسولا :ضعب نأ هب ىنعي « لوقلا اذه لئاخ نأ « نوناقلا اذه فااخت.ىتلا رومألا نم

 هلك لب « ريخب هيف طولا سيل هلاف لتقلا لام « ريب تسيل تاطيرفتلاو تاطارفإلا ىف
 . ىدرلا وه. طقف هنيعي هيف فرطلا نوكي امنإ سياو « ريخ هلك لتقاللا امأو ؟ ئدر

 ريخ هل دجوي ام رورشلا نم نأ ضرغلا لب « اذه باتكلا اذه ىف ضرغلا سياو
 ١ طي رفتلاو طارفإلل ةعوضوم ةعيبط كانه تناك اذإ كلذو « ءداضي اضيأ رشو « هداضب

 دجوي كانهف . دحاو لاصتاب ابهاذ « طيرفتلا دودح رخخآ ىلإ طارفإلا دودح لوأ نم

 لك داضي نيذللا نؤرطلا داضي ًاضيأ ًاريخ طسوتملا نوكيو ؛ عبطلا ىف نافرطو طسوتم

 . اذكه رومألا لك ىف محلا سياو . رومألا نم ريس ىف اذهو «رخآلا امهم دحاو

 وه طسو كانه سياو . ريدا الإ دض رشلل كأنه سياو « رش لهجلاو « ريخ ملعلا ناف

 مللل مالكلا كلذ ىنعم اذهف . ةريثك ىرخأ ءايشأ ىف لالا كلذكو « رش امه نافرطو ريخ

 « نييعضو طيرفتلاو طارفإلل نؤرطلا نيب طسوتم ىلإ تفتلي لو « بهذ هياإ « لوألا

 ىذلا سيلا رمثلا نأ ائيري امنإ ناكل « كلذ ىلإ بهذ واو . حراشلا اذه هياإ بهذ اك

 هداضي ىذلا رششلا نأ ايري نأ هضرغ لب « اذه ايري نأ هضرغ سياو « نالف هداضب

 . كلذ طسوتلا سأ نم هودروأ ىذلا ف سباو . هداضي مل امبرو ءرشلا هداضير « ريولا

 نبح ىغبأب نم لتق نأل « كلذ ىف انسح الاثم. سبا هنإف « ًاضيأ لتقلا ثيدح امأو

 « ةنيدملا ظفح ىف بجاواا نمو « ةعاجشلا لادفأ نم ود « ىنبطي ىذلا هجوأأ ىلع ىغبلب

 . رششلا نم وه « ىنبلي نيحو ىنبلي ىذلا هجولا ىلع هلق ىغباي نم لتق كرت نأ ام «ريخوهو
 ريخلا نأ « ملعت نأ ىغبأي : لوقتف « بقعتلا ىف انثداع ىلإ دوعن نأ بجوف « اذه دعبو

 ثيح نم نولبا داضت تسيل ةعاجشلا نأل « تاذلاب نيرشا| نم دحاو لك داضي سبل

 : طق || © اع م« س نم ةطقام : هايع || ن © اع سيل : سياو || امرش : ءىدر 6

 ةمفام ؛ س اريخ اذيأ : اضيأ اريخ (0) || اع ء س مالكلا : باكلا (:) || اع نم ةادقام
 || ى « ه« س طسوت ؛ عطسوتب : طسو (ه) || م « عمألا : رومألا (م8) ||ام نم
 || ص مالك : مالكلا كلذ || اع هريغ : ةرينك ||عتنارث :رش )٠١( || م « اع« اسودو :وه

 || اع رورشلا : رثلا 6و اع نم ةطفاس : ىذلا || د نم ةطقاس : سيل || ن نم ةطقاس : رئلا 00(

 ةمئاص ؛ منيع : ني- (|| ام مألا ل ؛ اع كلذو : كلذ ف || م« ع« امدح : ثدح )١١(
 || ص نيحح : نيحو |]اس نم ةطتاس : كرش ١ || )1١0( « نس تابحاولا : بجاولا (15) || اع نم

 . هى س كلاذو لم : تاذلاب )١5( || اعبيقعتلا : ٍبقعتلا (18)



 ثلانلا لصفلا ةسداسلا ةلاقملا فل

 ةعاجشلاو « نمفتلل ةسم ةليذر هنأل كلذو . روبتلا نبا كراشل:ثيح نم لب « نيج وه

 تاكيملا هذه ىف رظنلا نأ ءلذه ليصحتو . دحاو دحاول تازلاب مضلا نذإف « "ليضف

 (مأ ثيح نم امتاتوضوم ىلإ ةفاضم ريغ « ابناعمو ا.ئابط ىف رظن' . نيهجو ىلد وه

 رظني نأ وهو « ةرمضم وأ ةعفنم وأ ةمذم وأ ةد© اهاجأل |مادوضوم مزاي الاح اهديفت

 رببصي تاكلم ىد» ثيح نم ةعاجذلا ىلد ًارام « رورماو نبيا نيب ىتأا ةعيبطلا هل ى

 «ًاطسوتم ًارمأ نوكت لب «نينراط'ا د-أل ةداضم ةداجألا د“ ال ذئاب « ام لامفأ اهم

 اه نانوكيف « دعا ةياغاءمابو ©« دحاو عوضو» ىلد نابقاعتملا امه نافرطلا نوكيو

 كلذو « امم اهدوضومل ىل ع2 ىتا لاحلا ثرح نه اسف رظن « ىناالاو ؛ طقف نادضلا

 رابتعا اذدو «هبسان”ال وأ ناسنالا عون وأ ناسنالا سفن ةدلصم بسانت رو.أ امنا رابتعاب

 ًاراح ءىشلا نوك نأ ام . امتاوز يف سياو ا تافاضإ ةوج نم « تايفيكال ضردي سهأ

 ًامفان ءاود هنوك ريغ « لا هتءيبرط ىف مابا نوكو « ةكو ًاقناو. هنوكريغ « ًادراب وأ

 امتسساقم ةيج نم تايةيكلا هذه. نامزلي نيرمأ ةيرمثلاو ةيريالا نوكتف « الئات ات«وأ

 .. ىرخأ تاناورح ناديأ ىلإ امياقم ةهج نم !مامزلي ال كلذلو « ةيئانإلا ةديبطلا ىلإ

 ىرخألاو « ةعاش امل لاقت ىتا ةيفيكلا نأ « تملع دقن « هانلت ام كل حضتا دق ذإو

 داضت امنإ ةحاجذلا نأ تمد دآ ىلب ؛ ا.رهوج ىف ناداضتي ال « نيج امل لاقي قا

 « نبج رخآلاو داش امهدحأ ىب# امبب نرتنا (ىل اتم دحاو لكل ضراع ةهج نم نيملا

 ناك مل نكلاو « طسو اةعيبط لب « ًائيش امسفن اتعيبرط ثرح ن٠. كلذ داضت الامنأو

 امب ىلا طورمالا ىلإ ةدودرص ريغ « ةنراعتملاو ةروماملا روءألا ىلد باتكلا اذه ءان

 انهه نأ ملنأو . قرةحتأ نم وتلا اذه ىلإ هف تفتش نأ بج ال كلو « ةققح رص

 ||مه 62 س نوك :دجن (9) ||ءه : ني (ه) || اع دحاولا : دحاولل )0(

 «اس6 ضصء«د « ب ةعسوتم : اطسوتم || ى«ن «م ءاع«عع «ءام« صعد « بانإ :امأ

 ه6 م 6 سس ااءعترال : ممئرات || ١ ء« ص نيدؤغلا : نادذلا م( | ىءه(«ذنء«ءمءع

 « اع« ع ءام « دراتعا « نرابعال : رابثعاب )١( ||مى اع؟عع« اس6 ص حامت : لمحت |

 || ب نم ةطتام : سمت || ى أ تن« م« عءباسء د « ب نم ةمتام : انأ || ىع م

 || ه « اعازمزليال ؛ تى مع « اس« د هتامزيال : اهنازايال )١0( || د ابسو : اسوأ (7)

 : نيحللا © . . دق || س نبج لاي : ني» اه لاي )2:0( م ةعاش لات : ةعاد امل لادن ):1١(

 كلت : كلذ (7١؟) || ى «ن(م«عءاس و داني ءه عض ءبه : امنع (5) || اع نم ةئناس

 .ه نكل : نكلر || اع6 ب نم ةطقام : ايش ||. ىءه4ذ«مءاعءعوام «د عب



 ا تالوقملا - قطنملا

 هنجوب نؤرطلا نم ءىثل ًاداضم اهف طسوتملا دجوي الو ©« تاطسوتم اهني ىرتأ ؟رونأ

 اهخن فرط لب + ةئيش داضي ال نكدألاو رتافلا نإف  ةبسنلا هذ اه تسيإا ذإ « هوجولا نن
 هسمأ نم دقتعي رتافلا نإف « ةعاجشلا لاك سيل نظي اىفرتافلا لاح ناك نإو «ناداضتملا

 هذه نإف « كلذ عمو . نيؤرطلا نم ةراهط (هنإف ةعاجشلا امأو « نؤرطلا نم طلخ هنأ

 ماكحأ نمو . ةكلملاو مدعلا لباقت ىف ىنأتت الو « داضتلا لباقت ىف ىنأتت ةرؤممثملا ةمسقلا

 باجيإ هو+ولا نم هجوب رخآلا دوجو بجوي.ال ؛ًاقلطم امهدحأ دؤ>و نأ ؛ نيداضتملا

 ةضراعم انم مهوتلا اذه مامب مل « حاحصس مهاك سانا نأ انمهوت وا هناف « تافياضنملا

 ءىث ىف اهدحأ دوجو انينع نإو « ةتبأآ ضمم نوكي ال نأ دعبب إو « ضرملا بوجو

 . ًاضيرم نوكي نأ عنم « ححص ديز : انلق وا م « آعم رخآلا دوجو عنم هع

 : دحاو ءىث ىفامإو « رخآلا امهدحأ دوجو بجويف « تاقثطم امإ : تافياضنملاو

 فاس ايف اذه صيخلت ىلإ ريشأ دقو « انبا اضيأ ود بأ وذ ام نوكي نأ عنمي .الف

 معأ ىنعم دحاولا كلذ ناك امبرف ؟ هناعزانتي و هيف نابقاعتي دحاو امهلحم نأ نيداضتلا امو

 ىعيبط مسج وه ثيح نم «مسملا امهتوضو٠ نإف ؛ ضايبلاو داولاك « دجاو عون نم
 عاونأ هل حاصي دقو . هلوبقا حاصي امه ناك بكرم ىرصنع مسج ىأ « بكرم ىرصنع
 امهدوضوم نإف رو1باو لدعلا لا « دحاو عون نم ناك امبرو « ًادحاو اعون كلذ سيأو

 عوضوملا ناك امبر و . ناسسنإلا سفن لب « ةزيثك عاونأ ىف عقت سوفن الو سفن لك سل

 اناك امر ناداذ لاو « ةيدرفلاو ةيجوزلل :دعااك ؛ عزان ريغ نم هنامستقيو اسنج نيدضلل

 روجفلاو ةفم'اك « نيفلت# نيسنج ىف اناك امبرو « نوالا ىف داوساو ضاباك ©« سنج ىف

 امهسفنأب اناك امبرو « ةليذرلا سنج نم رخالاو هليضفلا سنج نم امهدحأ نيذللا
 « ناساج رشلاو ريا نأب « موت ىف ىنعملا نركي نأ هبشيو . رمثلاو ريختاك « نيسنج

 ىنيكلا ريملاو ىكلا ريلاو ىرهواا ريملا ىلع لوقم وه ثيح نم رشلاو ريانا نآ سيل

 :نار ||ب هيف لس : ناداضملا () || نءد نم ةمتام:امه (؟) ||دذخرب : دجوب )١(
 [|ه 6 سانمهرت ل :ام (||ام نان : هلإف (7) || ام دادسألا : داضتلا ( 0 ) ى «عمءاسنم ةطقاس

 «ن 4 م6 ع« د(«ب نم ةطتام : ود )١١( || اع ىضرملا : ضرملا || ب دو+و : بوجد ()

 || ب نم ةدفام : بكم . . . . ىأ ||اس نم ةدقام : بكم . . . .بكم 14 )١4(

 || ىوعه«م وع( ع« اس « س هلام-ةيف : هلام (10( || م ؛ ع ءاس عودوا : عودزملا 150(
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 ثلانلا.ليصفلا  ةبئداسلا ةلاقملا 6

 نم.ًانطاوتم نركيف تاكلملا ىل» لؤقم وه ثيح نم لب «ًايساج الوق لاقيف «. كلذ .ريغو

 هذملام زال ايضرع وأ: اهل ارتاذ هنرك ىف وس دق مث . مسالا كارتشاب سيل « هجاولا اذه

 كلزذك ناك نإن « اهموقي الو اهمزل» ةيرمثلا وأ ةيريحلا نأ « قحلاا نان «.تاكلملا

 لب « هيف انشقا: ام ريغ دارملا نوكي نأ هبشسو . فاكلا باب نم.رشثشلاو ريحا نوكيف

 نإف « رمثلاو ريخللا سمأ نم روهعثملا ىلع ًادرطم اعسوت بابلا اذه ىف عسر: دن نوكي
 ضرعي أمي لابي ملو « كلذ ىلد مكحلا ىرجأف « ءايشالل نافات امهنأ امهسمأ نم روهشملا

 . ءاصقتسالا باك باتكلا اذه سيل ذإ « كلذ نم

 مراصلان وك نم بيرق « نب# ًاداضم ةعاجشلا نركت نأ « ىضقي هنإف ءاصقتسالا امأو

 عم فيسا ادسا ناددلاو « ةدحلا م. فرسل ًامسا مراصلا ذخأ اذإ كلذو « نادذإل اداضم
 امهنيب دأضملا نإ لاقي مث « نيداضتم ىلع امهئاوطنال الإ امهنيب داضت ال نوكيف « لالكلا

 ةبسنلا عم ةيفيكلا مسا !منأك ٠ ةعاجشلا كلذكو « لياكلاو داحلا امه « نيساج لخأل

 اذهىلا'» ىف ءايشألا ءذه ىف شقانن ال اذكلو ؛ ىلا كلذكو « نبدا كلزكو « ةروكذملا

 . كلذ ىف لصحم عضوم هل كيتأيسف « رومألا هذه ىف قيقحتلا امأو « باتكلا

 مدعلا ىمأو داضتلا ىمأ ىف صاللا قافتالا هيلع عقو ام ىلا الياق ريشن نأ انل ىغبنيف

 ىه ةيقيقملا دادضألا نإ : لوةذ « ًاريحتم ملعتملا كرت الف « رورشملا دعب ةروصلاو

 سيل « داوبلاو ضايبااك ىنعم اهم داو لكو « داو عوضوم ىف كرتشت ىلا رومألا

 « نابقاعتي لب « ًاعم ناعمتجي ال « اهنم نالباقتملا نانثالا نوكيو « هكرملاو نوكساك

 || ه«اع6 س ىأ ل : امزال || ها ءاس ء س نم ةطتاص : امل || د كارتشالاب : كارتشاب 0(
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 م تااوقملا  ىطخمملا

 1 مدعلا نم قيقملان ؛ هكلملاو مدعلا.امأو .. راملاو رئافلاك سيا فالملاا ةياغ :امهنيب و

 ءاوس6 كلذكو» ثيح نم هعابطب هدوجول لباقلا عوضوملا ىف امودعم ءءنثلا.نوكي. نأ

 لبق ناك ءاوسو « دعي ملوأ داع ءاوسو :«رخآ ائيش وأ ةكلم انهه هتيمسام..مودع!ا ناك

 عئابط نم ةعيبط ىف امع ءىثلا: مدع ودو « كلذنم مهأ ودام هنمو ؛هيف وأ «هدعب وأ تقولا

 ه ةيسنج وأ « لصألا سرحللاك ةيعون وأ ةعيبطلا كلت تناك ةيصخش « هنراقي.نأ عوضوملا

 رشلا نإف « هكلملاو مدعلا داضت ةقيقملاب ناداضتب ءايشألا رثكأ ىف رمشلاو ربحلاو « ةيون الاك

 هبشأ امو «لهاو «ةهلاظلاو ءنوكسلاو . نكي مل اذإ ءىشا نوكينأ هنأش نم ام لك مدع

 ىن:أ تسل « مدع ةقيقم لاب ضرم وه ثيح نم اضيأ ضرملاو . مادعأ اهاك « كلذ

 ضراع بلس عم ةذو>أم سنلبا لاح ىه « اضيرأ ةيدرفلاو « ملأ وأ جازم وه ثيح نم
 ٠١ هيف ىنعملا اذه مدعي دقو «نيب واستمب ممقلي دقو .ددعلا وه. سنحلا كلذو «هيف نوكي دت

 ىلع ايوطنم ناكو « ًادرف ةههلا كلت نم ناك« نيب واسامب مسقني ال نأ « هب نرتتأ اذإف

 . غلبملا اذه ىلع نآلا رصتقناو . سنملا كلذ ىف نوكي نأ هنأش نم « ام مدع

  عيارلا لصفلا]
 (د) لصف

 لاملاك كلذ ىف لاملاو .رخأتملاو مدقتملا تالباقتملا دعب ركذي نأ ةداعلا ترحب دو

 نأ بجيف مللعتلا لخادم ىف سيا هيف ءاصقتسالا قح ةيفوت نأ ىنعأ « تالباقتملا ىف
 . هناكم ف هقي رافت دجتسف قيقحتلا امأو؛لوألا ماعتلا ةاذاحم ىلعو روهمثملا داريإ ىلع رصتقت

 :كيغ (8) || د سلام : سل امأر [| امام : امأر || ىء ع ياه نيل (0)
 : اذإ () || سرا ؛م رثلا را: رشلاب (0) [|مءاةتج: هيسنج (0) || تايعأ
 ةلمتاس : أو أ || س جازم ءوسود : جازمره (5) ننوكسلان : نوكلاو || عاك

 نيب واتم : نييوانمي )20( || رس ببص : بلم || » « س اذوخأم :ةذوخأم [| سوه : ىف || اع نم

 . مامات ءاع 05) || صدق اتق )0١( || د تاتع ءانهإإ منع



 عبارلا كهف  ةمئاسل ةلاقملا . مد

 , ثدجألا نم مدنأ انس ربك ألا ناف ؛نامزلاب نوكي ىذلا وه مدقتلا نم لوألا هجوااف

 موزاو وناكتاب مجري الىذلا ود هنأ د دتو «عبطلاب مدقتم هنإ هل لاقي ام ىتالا هجولاو

 نةدوجوم ةدحولاف ةدوجوم.ةيايطالا تناك نإ هناف «نيذثالا دنع «.دحاولا لاك «:دوجولا

 . ةدو>وم ةلاغ ال ةياياثالان « ةدو>وم ةدحولا تناك نإ سيلف « هئفدكم سكعُس الو

 طئارمت هل رورمشملا ىف-سياو عبطلاب مدقتم وهف اذك نوكي ام نأ رومشملا نمو
 . ىرخأ ةتانص لإ رحاؤيف كلذف صم ألا ليصحت امأو

 ءايمشأ هياإ بسن ىذلا ءىثلا ودو ؛ قالطإلا ىلع ةبترملا ىف مدقتملا ورف ثااالا امأو

 عوتلاو ةيسنللا كح ىف لعألا سذأا ل'م « دعبأ اهضعب و هنم برقأ اهضعب نوكيف ىرخت|

 هياإب وسن ااذه ىلإ نيب وسنملا برقأ ودام كلذف قلطملا دعب امأو .ةيءونلا محى لفاسلا

 مْدَقَس هنإف مسحلا لثم ةئرااق مدنأ وهت هيإ بوسأاأ اذه نمنثالل برقأو»ام َنإف «هنم

 تزيتعا نإ ءمسملا نم مدآأ ناورأاو «ىلعألا سنحلا نم ءادتبالا تربتعا نإناورملا ىلع

 بس لب « امدةتمنوكي نأ هتاذب هل بجي رسيا ةترااب مدقتءاو . لذسألا عونلا نم كلذ

 دجوي لآ بينرتانأ امو .ًافلخن دشأ ريعيفمدتألا بلقني دق كلذلو «ةروكذملا ةبسناارابتدا

 بيرت فو ضدب تحن امضعب ىلا سانجألاو عاونألا بيترت ىف ام ىلام ًاعبط روءألا ىف

 ىلإ ةبوسنم نكملا ف فوفصلا بيترتك ًاعضر نوكي دتو « ةطيسبلا ماسجألا عاضو)

 نوكي دن بيترعاب مدقتملا كلذك « نالف رادك وأ الاثم ىنالفلا دلبلاك « عضولاب أدبم

 . ةيعضورومأ ىف نوكي دقو « ةيعيبط رومأ ىف

 )١( مدقنملا (7) || صسبنم ةطقام : هل (ه) ||ن«هءاعءد مدتتملا : مدقنلا :

 م نس ةطتاس : يس ( ) ]| اع هبترلا : هبترملا || س مدقتلا || )4-٠١( برقأ...نييونملا :
 ى نم ةئقام || )٠١( اءنورتالا نم ؛ ه ننثالا : نيماالل || د نم ةادتام : هم |1 )١١( :.نإ

 ||ن «ء م ءاعو اس ء د سنملا : محلا || م«دنإف )١١( اطء د مدتلاو : مدقملاو ||
 ) )00.رادكوأ' (11) || نى اع 4 ع و4 ددشغألا : دشأ || ع كلدكو : كلذلو :

 ٠ نع م ةيفصو : ةيضو (10) || عب سرادكو



 مب تالوقملا - ىطنملا

 فوفص نم لوألا ملاك عضوا نوكي دت هلملا هذه نم ناكملا ىف مدقتملاو

 . ءاوملا ىلإ سايق'اب !مثاكم ىف ةرقتسملا رانلاك عبطلاب نوكي دتو « سلجلا
 تاسايقلا لبق تامدقملا نإف « ةيناهربلا مولعلا ىف اضيأ ةيترملاب مدقتملا دجوي دنو

 عضاوم انههو ©« ضصاصتتالا لبق ةبطخللا ىف ردصلاو « ءابحلا لبق فورحلاو جئاتناو

 بابلا ىف ةلخاد عضوملا اذه ىف ةروكذملا ةلمألا نإ : لوقي نأ لئاقل نأ وهو لاكشإ
 سايقلا ناك نإ هناق « عبطلا ىف لب ةبترملا ف سيل سايقلا لبق تامدقملا نإف ؛ لوألا

 فورحلا ىف لاملا كلذكو « سايقلا ناك تامدقملا تناك نإ سياو « تامدقملا تناك

 نوكي نأ عنتمي سيلف كلزك سعألا ناك ناو هنإ « كلذ باوج ىف لوقنف « « ءاجحلاو

 سيل ةمدقملا ىف انههرنلا نأل كلذو ؛ رحخآ هجو نم ةّرملا ىف ًامدقتم عبطلاب مدقتملا

 ةرم تامدقملا لوانت' نمو . ماعتلا ىف اهايإ انااعتسا بسم نكلو |ممفن بسحب

 تامدقملا تناك بيكرتلا كلسم اككلس نإف ؛ بيكرتلا قييرط ىلع ةرصو ليلحتلا قيرط لع
 + اطيمو انلطو ةسلا الوأ انقرن نأب لءاعتا ليش اكلس نإ و 6 .تاسايقا لق

 هلأ رق نلرطلا يطسوا دكا ناو 6 ةجشلا ديب وتاقلا اا يقتلني قردقما#
 نيتمدقملا ىد>!ل صحت ىت> اهدحأب هفيصخت لبق ود عضوملا اذهللام ىف امهنيب كرتشم

 جردتي مث انيب ام ًالوأ سايقلا نوكيف ؛ ةفصب ىرحألا لحن ىتح ىرخألاب هصيصختو ةفصب
 نأ رهظ دقف . فررهلاو ءابملاؤ صألا كلذكو . املاح ام ةمدقم ةمدقم رابتعأ ىلإ هنم

 ءادتبا ريغ بيكرتلا ءادتبا نوكيو ؛ ليلعتلاو بيكرتا انوضو٠ نوكي دحاواا بيترتلا
 بسحب كلذو ©« بيكرتلا بس مدقتملا ريغ ليلتلا بسحب مدقتملا نوكو « ليلحتلا

١6 

 ::تاناتلا || متامدتخملا: تامدتملا (؟) || نفوفملا : فوفم || ددتو:دق )١(
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 عبا ارا لصمفلا ةسدلملا هلاقملا يه

 ةمدقتم تبسيلف « امسفن ثيح نم « عبطلاب ةمدقتم تناك نإذ ىهف ؟ ةمدقملا اناامتسا

 تامدقم نم نوكت نأ زو دن ةخيتلا نأ ىلد . ليلحتلاب اماإ اناهتتأ ثيح نم عبطلاب

 هلاح ىلإ الو هسفنريف ءىشلا لاح ىلإ تفنن ال ةبيرملا ىف مدقتلا رايتعا ىف انأ ىلعو « ىرخأ

 تامدقملاو . هيا ئبتتي فرط ىلإ هتوسن لاح ىلإ تفتلن امنإ لب « اناامتسا ةهج نم

 نبفؤرط نم ةمافجم ةدوٍمَقْا ىوصقلا ةديتنلا ىلإ اهارع ىرخحب امو لئاوألا نم ةمافتملا

 أدبملا .نم .دمب+ وف ةجينثلا نم برق| ود اف « لوألا أدبملاربخآلاو ةجيتنلا امهدحأ
 ناتبدقم. فمن. دتو . ةجيتنلا نم دهبأ وهف لوألا أدبملا نم :برقأ وه امو « لوألا

 دعب. رحآلاو هنم برقأ امهدحأ ريصيف « رحنآ بناج .نم دعبلاو بئاج نم برقلا ىف

 لوألا فرطلا نم امهدعبأ نوكي وأ « ًافلاخم رخآلا فرطلا ىلا سايق'اب امه<ح نوكيو
 . فرطلا اذه نم امهدعيأ فرطلا كلذ نم امهب رقأو« رخآلا فرطلا اذه نم امهم رقأ

 مدقتم ركب ابأ نإ : لاقي م وهف فرشلاب مدهت1لا وهو مدقتملا نم عبارلا مسقلا امأو

 . رمع ىلع

 مدقتملا و»كلذو ةفسلفلا ةعانصو هقتحتو هجو ىلع هرك ذن رومشم مدقتلل مسف انههو
 .رخآلا دجو دتو الإ اهدحأ دجويال ناك نإ و « بيسلا لع مدقتم ببسلا نإف . ةياعلاب

 دت .ناك نإو « انه عبطلاب مدةمملا نم روك ذملا هجولا ىلع عبطلاب امدقتم.امهددحأ سياو

 هسفنىف ناسنإلا دوجوزثم مدقتلا اذهو . تإذلاب و ةيلدلاب مدقتملا ىلع عبطلاب مدقتملا لاقي
 ؛ دوجوم وهف ًاقداص دوجوم هنأب لوقلا ناك اك هنإف ؛ دوجوم هنإ لئاقلا لوق قاتحإو

 الوأ ناك هنإ : اواو نأ نوشاكتال سانلا نكلاو .قداص كلذب لوقناف ادو>وم ناكاامكو
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 فل تالوقملا - قطنملا

 اقداص دو>ح وم هن ا,ب'كلزدمي لؤقلا .ناك ىتحوأ ؛ اقداصهدوجوب .لوآل] ناك“ م آهوجوم

 هناك ىتح وأ ادوجوم وه ناك:مث الوأ اتداص:هدوجوي لوقلا ناككهنإ اواؤةي نأ نوشاجتو

 هكلرحو هيقاليام ةلاغال كرف اهراتخا:اذإ ديما ىتاةكرحلا كلذكو . اةوجوم وه

 ىنمم ملق1 كرح.وأ ةيقاليام كرجتف ًالوأ هدب كلرحدي ز مهؤقل نوروصتي_سانلا نإف « ملتلا

 ىلمملا اذهف ؛ ءد وه كرحى ملقلا كرحي وأ.هدب:قاليام كزحي هنإ مطوق-ىف .هقدص نون

 مدل تاذ اهوملعمو :تان ىه ثيح.نم تناكنإو « لما نإف.؛ للا مدقتا ود

 رعالاو « ةفاضإلا اهفزل « هلخ ىه ثيح نم « تناكو « آعم نانوكي الو «رتاتتالو

 ثيح نم لوألا نإف . ًاعم امه لو ءرحخأتي الو اضيأ امهدحأ مدقنيال ةفاضإلا همزل لولعم

 هلننوكتو دوجؤاا لاح ىلإ ةبسنلاب مدقتم وهف هنعرخالا دوجوور حالا نع سيل هدوجو

 الإ دوجولا ىلإ هل ةبسنالرخالاو «رخآلا 'دوجو اببف طسوتم.ريغ: دو+ؤلا ىلإ ةبسنلا

 لكل مدقتلا ءاحت | رئاس. ف لصاحلاك ىنعملا اذه دجتسو . لوألا دوجو اف طسوتمو

 لك نإف ؛ “ امم ” ةفرعم.لع فوتولا لوس د ةفرخأتاو مدقتتلا لد فتو.دق ذإو
 مدهقتيال ال نامزلا ىف ًاعم.لاةيف . .اعم اوف رخأتي الورخآلا ىلت امهدحأ مدقتيال نيسعأ

 طمهف ب ميطلاب .هيف رحخأتالو مدقتال ىذلا مم'الإ عبطلا ىف اعم.لاةيو ؛ رخئأتي الو هيف امهدحا

 رخآلا طهدحأ مزلي الف.بيف نايفانتم امإو « خالل. خألك دوجولا.ؤفاكت ىف نامزالتم امإ
 ةببزملا ىفاآعم امهبأل لب.« طقف عبطلا ىفآعم امبمأل سيل ؛ دحاو سنج تحن عاون ألك
 عبطلاب ةرخأتم سنها ةعيبط ىلإ ةبسنلا ثيح نم هذه نإف . ام أدبم لإ ةبسنلا ىفو ًاضيأ

 || م نم ةادقاس : اقدام ... نوشاغو (؟) || س لولا كلذ دعب -: كلذ دمب لولا ( ) ١
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 عبارلا لمصفلا  ةسداسلا ةلاتملا اي

 هنع ةرخأتم ىه ضورفم أدبم سنحلاا نأ ىلد «سنحلاا ىلو اهفاضإ ةهج نمو « سنحلا نم
 دحاو لك ذإ؛عبطلا ف أعم ىهف عبطلا ف رخأتالو اهف مدتتال اهعئابط نأ ثيح نمو «ةبئرملاب

 عبطلو سنك عبط دنع هعبطل ىذلا لاهل ةفلاخم هلاح دجوترخآلا ىلإ سايقتاب امهنم

 آعم كلذل انوكيف ءرخآلا مدقتي.و عبطلاب امهدحأ هي رخأتي ناكدت ىذلا هعبط دنع سنملا
 من ةبترملا ف آم تدجو ةبنرملاب سفملبا نع رخأت لاح ىلإ تين اذإو . عبطلا ىف
 ةكرشلا هذه ىف عم تلعج ناف سنا ةعيبط نع عبطلاب ةزخخأتم اهعئابط نأ ىف ةكرتشم ىهو
 ود عبطلا ىف عم !منوك سيلو « عبطلا ىف رخآتلا ىف اعم نكل ًاقلطم عبطلا ىف عم نكت م
 رخاتت الو عبطلاب مدقتت ال ىنا ءايشألا ىه عبطلا ىف “ اعملا ” لب « رخاتلا ىف اعم اهنوك
 ةبسن ةه> نم كلذك ىه ثيح نم ال « امتاوذ ىف ةرحأتم الو ةمدقتم ال ىه ثييح نم

 الد سانجألا مدقت فناخي ىذلا هجوااب عاونألا ةيعم نوكت نأ بجيف . رخخآ ىنعم ىلإ
 هنأو مزلي هنأ هل دجوي رخأتملا نإف «مزالتاللاو مزالتلا لاح رابتعاب ود امإ اهنع اهرحخأتو
 لك نوكي نأ امإ دوجولا ىف ءفاكتملاو « مزلو الو مزل» هنأ هل دجوي ال مدقتملاو « مزلي ال
 نينيابتلاك “ آعم ” نوكي نيلاملا فو . مزلو ال لك نوكي نأ امإ و نيرواجتملاك مزلي

 ٠ نبهحو نم نافياضتم امو « ًاعم”“ نوكي نيلاحلا ىفو « دوجولا ودو أعم“ امهنإف

 نيبو اهب ىذلارخآنلاو مدقتلا ءازإب اهنإب ايف ةيعم هجولا اذه نم « امم” نوكت عاونألاو

 سنملا ود ىذلا أدبملا نم دعباو برقلا ةيواستم اهم ”الف ةبترملا ىف ايتيعم امأو « سنملا
 ةبترع ىف نوكت نأ امإن اضيأ ةبتراا ىف “ اعم ” ىه ىتنا ءايشألاو . هياإ ةبسنلا تناك اذإ

 عاون ألك ةيعيبط ةبترص ىف امإ و « ةيعضو ةبترص ىف مهنإف دحاو فص ىف نيذلاك ةيعضو

 || ع« اص « س « ب افلاخم : ةتلاخم || ىو وه« ن ء امام :اممم (©) || ىهيف : ابف (؟)
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 : مزاءالو || اعدجوب : دجو.ال 0-0 || د نم ةطقاس ؟ اع ىه : ره ||ىءهءن عم« عوم س

 ةطقام : نيرراجتملاك )١6( ||اعىفاكتلاو ؛ عرفاكنلاو : ءقفاكخلاو || اع ؛ ع ء اس « س مزايال هنأو
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 . م« اسءايشألابو ؛ اعءايشألاب انام ؟ ه« سءايشألات : ءايعألاو



 اما تالوقملا  قطنملا

 صألا قيقحتف ةيلملا ىف “ام ” امأو فرشلا ىف امم لاح ًاضيأ اذه نم مم نأ كلو

 . ريسع هيف

 تناك ءاوس « ةتس عاونأ اهل هكرحلا نإ : لاقيف « ةكرحلا «عضوملا اذه ىف ركذت دنو

 اممفنأ ىف ىهو « عاونألا هبت تناك وأ « ًاسنج ةكرحلا تناك نإ ةقيقحلا ىف اناونأ
 . ىموبطلا لملا ف كل ةققحت ام ىلع قافتالا وأ كيكشنلاب ةكرخلا اهيلع لاقت « ةفلتم ناعم
 عاونأ سايق ىلع لب « دحاو سنج تحن ةميسقلا عاؤنألا سايق ىلت تسيل عاونألا هذهو

 عاونألا ضمي نأ كلذ ىف ببسلاو ؛ رخأتم اهضعب و « قصالم امضعبف « اهتم فلتخت
 ناكم اذه سيل ذإ « هناكم نايمسملا هاعون ذخأو كرتف ٠ ماع مسا اهل دجوي مل ةبيرقلا

 . ىعيبطلا لعلا هناكم لب « كلذ ىف لوقلا قيقحن

 ؟ نينمللا نزكت لثم « .يهوج نوك ىلإ ةكرح وهو نزكتلا : ةنساا ءايشألاف

 صأ امه.عي ناذهو . ناويحلا توم لثم وهو « ىهوج داسف لإ ةكرحوه داسفو
 ثلاالاو . قيقحتلا دنع نيتكرحب اتسيل امهنأ اضيأ كانه لميو « مولعلا ىف ققهتي هل مسا ال
 هلاضعأ ىف مرحلا لالحمضا لثم « لوبذلا عبارلاو . ةرجشلا ديزتو ىصلا ءوسن لثم « وفا
 نم ريغتلا وهو « ةلاحتسالا سماخلاو . ءاعونو 5 ىلإ 5 نم ةكرح ىنعمم تحن اضيأ امهو
 ىلإ مهوج .#نرم ريغت « هذه نم لوألا نإف « ثلاث ةقيقحلاب وهو « فيك ىلإ فيك

 مك ىلإ مك نم رينت وه « ىناثلاو , هنعاملداسفو « هياإإاملنوك وهو « ىهوج
 . انلاث فيكلا ىف ىذلا قييف « ناصققت ىلإ ةدايز سم وأ « ةدايز ىلإ ناصقت نم امإ
 ةقيقحلاب وهو « ناكم ىلإ ناكم نم ريغت وهو « هلقنلا نم وهو ةروك ذملا نم سداسلاو

 )١( اعةتيقحلا : ةتيقملاف (4) ([|اعءعرص :ريص (؟) [|عنعلم : كلم ||
 ||ام فا: فلخم (0) || « اع لعو: لع (0) || سو : وأ )٠١( د( سءعاونألات : ءايشألات ||

 ؛ سس ةرجشلا دمو : ناويحلا || ىا مه <« ن « ص ةكرحودو : ةكرح وه 6 || م نوكلا : نوكلا

 ||ى «ه6 ن «د« ب نم ةطقاس : اضأ || م لقحم : ققحم )0,0 || ى « ه « اعءاس ةرجنلا ديزتو

 ةمقاس : ةرحشكلا ديزو (١؟)||ىىءهىءنءمءاسءضسءدايلت ايلا || م « ع نم ةطقاس : امهمأ
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 عب ارلا لصفنا.. ةسدامنللا.ةلاقملا سايب

 تناك اذإ. « ةلاحتسالا سبأ لكشأ امبرو « ؟رهاظةآنيابت ةنئابتح ةعب نال هذهو « عبار

 دق ءعوثلا.نكجاو « كلذ ريف وأ ةلقن امنا نظي ةكرمل ةنراقم رثك ألا ىف نوكت ةلاحتسالا
 « ناك الو « ليذالو « امن الو « ناكم ىف كرحن دق نوكي الو ؛ هجارصم وأ هيوا ريغَس

 قنا هياإ فاضي عيرملاو « هلا هتينيكو ناكملا ىف كرت. دق ءىنثلا اكلذكو ؛ ددف الو

 سبل اذه ناك نإو « ءريذتت مل عيب رتلاثيح نم لكلا ىف ةظوفحم ةروصلا نوكتو « و نبف

 ةكرحلا ىهو« ىرختأ ةكرح انهد نوكي نأ هبشل و . قيقحلا وقلا لائم: هنكل قيقحلاولا وه
 ريغتف نيأ هل نكي مل اممرف «هننأ نود:هعضول الدباسم هسفن ىلع كلذلا ةكرْح لثم « عضولا ىف

 .رخآ عضوم اذهلو ؛ هتكرحب هيلع لدبتي ملف“ هسان ىلد هيف كرخمو نيأهل ناك نإو « هنأ

 وحتلا ىلدو مألا ىهاظ ىف « قالطإلا ىلع نوكسلا اهداضب « قالطإلا ىلع ةكرحلا مث
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 ىهجبلا ونعم ا ئعظولالا هيام تار سشع

 قره١ غ.6 ناسيا هس



 هر 18“ كور كج "فاو اهل لو < لق دولا اك ىف ادع د. ا.ه. هاف. روكدم مهأر.إ روتكدلا ةمدقم

 دل ول و نتا ع ' . . . قيقحتلا اهلع ماق ىلا تاطوطحت ا زومر

 ىلوآلا ةلاقملا

 لوصف ةرشع ىهو قطنملا ىف ىلوألا ةلما نم ثلاثلا نفل نم

 ظافلألاو تاروصتلاو رومألا نيب بسانتلا ةفرعم .قف لصف لوألا لصفلا
 . كلذ نم اهلمتحم امف بكرملاو درفملا فيرعتو تاباتكلاو

 ا مسالا قيقحم ىف لصف - ىلاثلا لصفلا

 و و ا و ايا رولا دوب نب يع ةيلكلا. ف لصف - ثلاثلا لصفلا

 ٠ . ةفرصملا ريغو ةفرصملاو ةلصحلا ريغو ةلصحملا ةملكلا لاحو

 ا ريخم سيل امم هنم ربخلا زييمتو لوقلا ف لصف - سماخلاا لصفلا

 لوأب سيل ىذلاو لوألا طيسبلا مزاجلا لوقلا فيرعت ىف لصف - سداسلا لصفلا

 . . . . امهلباقت ىف طئارشلا ءاطعإو بلسللاو باج.إإلا فيرعتو

 ةصوصختلاو ةلمهبماو ةروصحلا اناضتلا فانصأ فيرعت ىف لصف - مياسلا لصفلا

 داضتلا ليبس ىلع لباقتلاو ضقانتلا ليبس ىلع ىذلا لباقتلا فيرعنو
 . كلذ ةبح نم اماضتلا ماكحأ داومو لخادتلا فيرعتو

 1 ةيصخشلا تاخرحنملا ف لصف - نماثلا لصفلا

 سل ل ا امذكو تاروصحلا قدص ىف لصف  مساتلا لصفلا

 قدملا ماقأ ىف اهفاتنصأ بتارهو ضقانتلا ةلاح قيقحم ىف لصف - رشاملا لصفلا

 أ هوت وك ل وك ق7 او تاهل نفك نور كفا . ىو نيعتم ا رغو نمتملا بزكلاو

 ذي

6 

 نك

64 . 



 ةناثلا ةلاقملا

 قطنملا ىف ىلوألا ةلخلا نم ثااثلا نفلا نم

 بسنلاو ةيمدعلاو ةطيسبلاو ةلودعملاو ةيئالثلاو ةيئانثلا ةيضقلاف لصف - لوألا لصفلا
 "6 ٠ . . تالمهملاو تاصوصحتلا ىف ةثالثلا هذه تاضقانم نيب معقت ىلا

 لوقلا ماهو ةروصحلا تاضقانتملانيب تابسانملا هذه رابتعا ف لصف ىناثلا لصملا

 م6 طاضقلا قحاولل ةيميبطلا مضاوملا ىلإ ةراشإلاو ةطاسبلاو لودملا ىف

 فلتخ' ىتاللاو ةدحأتملاو ةرثكتللا اياضقلا ىف لاحلا فهرمت ىف لصف - كلاثلا لصفلا

 اهيف فلتخم ال ىناللاو مجْلاو قيرفتلا بسحب اببذكو اهقدص لاح
 ©" .  .. . . : . كلذ ضعي ىف ساثلل تمقو ةطلاغ نونظ نايبو

 ١١١  اهدئاعتو اهمزالتو اههاكحأو ةيعابرلا ىهو ةعونملا اياضقلا ىف لصف س عباارلا لصفلا

 نيب لباقتلا مأ دشأ ةيلالاو ةبجوملا نيب لباقتلا نأ نابب ف لصف - سماخلالصفلا

 0366. ل وة ا و لإ لج وس تف ناداضتم اهالومم نيتجوم

 اس ا ام ل د لب ا ع دل تن اق وو اولا دو ياس 4 تاحلطصملا س رهف

 (و)



 - هه

 هم لثم

 روكذم مهأرإ روتكدلل

 لخي مل نإو بيكرتلا نم برض وهف « مبني ةقالع ةماقإو ىرخأب ةركف طبر جملا
 . امهند طب ريل ينام بكري م 6 نينر كف نيب زيعل الوأ نهذلا للحبف . ليلحتلا نم

 صخلت, داك, و . ةيساسألا سفنلا لع باويأ ن. بابو « ةماملا ةينهالا لامعألا نم محلاو

 نلل لب « اعاد نيقب نع اهعيج اهردصن نأ مزالب سيلو « ةقحالتم ماكحأ ىف انريكفت

 « ةينهذ تارارق ىرخأ ةرابعب وأ « اماكحأ ردصت نحو . ريبك لخد اهف لايخلاو مثولاو
 هتبانع محلاب ايدق سفنلا ٍلع نعي لو . انتافرصتو انكولسو « انثادقتعمو انءارآ اهلع ىنب

 « دب رجتلاو سامحإلا ىف ةيحان نم هجيوأو « ةربام تاراشإ ىف وطسرأ هل ضرع « مويلا

 ىنطنلا هناجم نويسردملا لغشو ٠ (1)ىرخأ ةيحان نم لالدتسالا نيبو هن قرف ُئ

 ىجولكبسلا هبناجم اولغش امم رثك |
 « ىلكلا ىنعملا قطنم : ىهو « ةئالثلا ىديلقلا قطنملا ماسقأ دحأ عقاولا ىف حلاو

 ىغطت ام اريثكو « هيدؤت ةيظفل ةغيص كح لكلو ٠ لالدتسالا قطنمو « محلا قطنمو
 « هسفن مكحللاب مهتءانع نم رثك أ ةغيصلا هذهب ىعادقلا ىنع دقو . ىقهذ لمس نم هنمضت ام ىلع

 قاس «اباضق قطنم » اوحلطصا اك وأ «تارابعو لج قطنم مثدنع كلا قطنم ادبو

 الع ل وعب لازي الو « طسوتملاو ميدقلا خيرراتلا ىف ةقطانملا اهلع راس ةنس كلذ ىف وطسرأ

 « اهفيكو « اهك و « اهتقالعو « اهدودح انيبم ةيضقلا ىف لوقلا لصفف . نوئدحلا ةقطانملا

 اياضقلا قطنم ةماعد ناك <« نوناحروألا نم اءزج كلذ ىم فقوو . ةفلتخلا ابعاونأو

 . < ةرابعلا باتك » وهو « مويلا ىتح

 ىلعسر ألا ةرايعلا باتك )٠(

 « اباضقلا قطنم وأ محلا قطنم ىلع بصننو « ؤطسرأ قطنم نم ىتاثلا ءزجلا وه

 نادهمي اعم اهو « ظافلألا قطنم وأ ىلكلا ىنعمللا قطنم ىلع لوألا ءزجلا بص نيح ىف

 4ع داوام, 89ه معاجم. 480 هب 27, 3 )10(

 (ذ)



 ةلصتم ةمئالثلا ءازج لاف . سابقلا قطنم وأ لالدتسالا قطنم ىلع بصن ىذلا ثلاثلا ءزحلل

 ةفاقثلا ىف يدق نم ةلصلا هذه تفرعو « اماد ني رسخآلاب اهدحأ نرتقي ثيحب « ةطبنرمو
 لق نم انرسشأ دقو . ةيمالسإلا ةفاقثلا ف تفرع أك « ةينايرسلاو ةيسرافلاو ةينيناللا
 رخاآ كش ريثأو 3 )١( وطسرأ ىلإ < تالوقملا باتك » ةيسن لوح كش نم ريثا ام ىلإ

 ادم نيب اتكلا نأ مويلا هب عوطقملا نم نكلو 6 عمم ةرامعلا باتكل » ةيسنلاب هب هسش

 . لوألا ملا عضو نم

 سرادملا ىف سرادتي ناكو « مالسإلا لبق ةينايرسلا ىلإ « ةرابعلا باتك د مجر' دقو

 تدمأ ىلا رو.اس دنج ةسردم ار قلعو 6 انيثأ ةسردم تئارو ىتلا ةعردقلا ةقرمسشلا

 هنم ءىث ىرس دق نوكم نأ ديعي سيلو « 29لوألا نيججرتملاو ءابطألا ضعبب نيماسملا
 نينح علطضاو « ةمحرتلا هذهب اوعنق. م نيماسملا نكلو : ركبم دهع ىف ىبرعلا ملاعلا ىلإ

 نا نأ ها ا واو و اولا بام

 . 0540 ىوحنلا ىحيو 5 4 ) ىروصلا سوبروفروف حرش ةماخبو « ةعردقلا
 نينو نبي ىف ويخب وما ه وح رمش نمو 6 هنورصتخ و هنا و> رمشنا مهسقنأ مم اوذخأ م

 ةرق نب تان'و 6 ( 416 ) ىدنكلا» هوصقح نمو 6 (ة٠6) ىباراغلاو 6 (64 (

 ىطسر الا «ةراسلا نباتكو نأ اده لك نم ودسو ٠ ا"7(ة8) ب بيبطلا ىزارلاو « ( .1)

 نم هيفام نأ رهظيو « ةرجهلل ىناثلا نرقلا تايرخأ ذنم ىبرعلا ماعلا ف افورعم ناك
 قطنم دامع لاح لك ىلع وهو . ("”ىبرعلا وحنلا لع نيوكست ىف مهسأ دق ةيوغل تاسارد

 ةيبرعلا هتمحرثو . هلك ليوعتلا ( ٠١707 ) انيس نبا لوع هيلعو « ىبرعلا ملاعلا ىف اياضقلا

 « حوضولاب زاتع « ديزب وأ نورق ةرمثع ذنم نيننح نب قحسإ اهب ماق ىتلاو « اندم نيب ىلا
 . "0 عيراتلا كلذ ذنم ىتطنملا حلطصملا رارقتسا ىلع لدتو

 . ” ص را 5هو ةرهاقلا « انيس نبال تالوقملا باتك ةمدقم . روكدم مهاربإ (1)

 1. معمار 0عممم#, طوف 1986, 5. 11 )0

 ل١ 8هوءطمت, طق 267ة1ممرسصم»أ 0( ةعوطأع آمهأعم طئااةطه7معط 1964. م, 15 - 18. (*9)

 جذييل . .ءمثحلا خيرات . ىطفقلا , 6م ص .+1١١9 ةرهاقلا ,« تسربفلا . مدنلا نبا (4)
 , "9و  "”ه ص “.١18٠

 . قباسلا ردصملا (5) . قباسلا ردصملا(0)

 826801032, آن' 0يدوم» 4" 4عنومنو لهو ل١ ممهلع هءوطع, طوجأ# 1984 م. 17 حج 19, )92(

 . "9456 ل "م ص ءال - , ةيبرعلاةفللا ممت ةلحم« ىبرملاوحنلاو وطسرأ قطنم ؛ روكذم .[

 .هو-هال ص ١1ج ؛944١1م ةرهاقلا , ( قيقحت ) وطسرأ قطنم , ىودب نحرا دبع (4)

 ع)



 انيس نبال ةرايعلا باتك (ن)

 فحتلاب امدحأ : نيطوطخم ىف هيلع انفقو نأ انل قبس دقو « ةرم لوأل مويلا رمشني
 انضرعو « ( 40 مقر) ىدنهلا بتكملاب رخآلاو « 76٠٠( مقر قرعلا مسقلا ) ىتاطبربلا
 ل 11 ت ايران و ءارا نم هيف ءاعامن هال
 هجوب عبارلا نرقلا ىفؤ « ةرجبلل عبارلاو ثلانلا نينرقلا ىف مالسإلا و ركسفم اهب ماق ىتا

 ىدع نب ىحيرو « ىبارافلاو « سنوي نب ىتم رمشب وبأ مهسأر ىلع « نوودعتم ةقطانم صاخ

 . مهسردو مهب نم ريثكب هودمأو « انيس نبال اودهم ؛ ( هام )

 نتا ل ا را ةرابعلا باتكد و
 سيلو « ىطسرألا « ةرابعلا باتك» نم ةدام رزغأ عازن نود وهو . فاضأ ام هبلإ

 عنص اك ؛ لاجإ ىف سلا ف”رعب نأ انيس نبا هيف لواحيو . هيلع ًاقيلعت الو هل احر

 . هلع هيقشإ 3 رمأل ًارما تبشر ( 1وهوو ةمم2طهه(ةاهو) مزاح لوق هنأ نوقف« وطشرا

 : 297ىنعلا الوبلطلاالو ماهفتسالا هيف لخدب الف « بذكلاو قدصلا لمتحي لوق اضأ وهو

 هل نأش ال ىتطنملا نأ ىلإ ةرم ريغ راشأ نإو « ةظفللا محلا ةغبصب اهلك ةبانعلا نمو
 . ةءوغل ةيظفل اهتامح ىف اياضقلل هتسارد نوكست داكستو . (؟)اهلولدم هفدع اعإو « ظافلألاب
 © ةيضقوت' وأ ةيقيف ون ىه له ؛ ةغالا لصأ لوح روبهشملا فالخلا كلذل الوأ ضرعبف

 زا يكتم نم تدمتسا ةغللا 0 دارتفا ىلع هنآل 3 لئمأ لوألا ىلإ هلملو

 ىلع نيليوط نيلصف فقيو . «2©اهلع اهلهأ ؤطاونو لاعتساو حالطصا نم اهف دب الف لوأ
 , )قطنملا ىلإ هنم ةغللا هقذو وحنلا ىلإ برقأ ًاردح امهنع ثدحتبو ؛ ةملكلاو مسالا
 ماسقأ ىه كلتو « 2؟اهلفغ مل لوألا عملا نأ ًاظحالم « ةادآلا ىلإ ريش نأ هتوف الو

 . ةثالثلا لوقلا

 « ةينانويلا فرعي مل نإ وهو « ةيظفل اهلغأ ىف ةجلاعم اهجلاعيف « ةيضقلا ىلإ لقتني, مل
 دنع اليوط فقيو ."7ةيسرافلاو ةيرعلا نم هنكمت ءوض ىف ةيوغل تانراقمب ًانايحأ موق

 751800111, آظ/' 0ءعهسم7. 0. 156 - 0. )0320

 .مم ل م١ ص « ةرهاقلا « ةرابعلا باتك انيس نبا ()

 ."ع ل ه ص . قباسلا ردصملا (0)
 .”# مس 7ص «. قباسلا ردصألا(0) .مع | ”سص «, قباسلا ردصملا (4)

 )١( ص . قباسلا ردصملا () . #ه ص . قباسلا ردصملا ١» .

 (ط)



 اهسكعو اياضقلا لباقتو « ةهجلا تاذ اياضقلاو « اهنكو اهفيكل ضرعب م « ةيضقلا ىف ةقالعلا

 شنب ىلإ ريشن نأب فتكتو « ليصفت نم هب ىلدأ ام لك ىف همباتت نآل ماقملا مسني الو
 ةيبرملا ةلخلا نيب ةمءالملا ىف دهج نم لذب ام ىلإو « وطسرأ نيبو هنيب تدعاب طقن
 . ةينانويلا ةلمجاو

 : ةقالملا - ١

 رمآلا فقيو « مويلا هب نييضايرلا ةقطانملا ةيانع ةقالعلا قطنمب وطسرأ نعب مل
 تاقالعلا هلغشن“ لف . صوصخلاو مومءلاو لخادتلا ةقالع وأ « ةيلخلا ةقالعلا دنع هرظن ىف
 دقو .رثك آلاو لقألا ةقالعوأءىواسدلامدعوىواستلا ةقالع وأ « مزالتلا ةقالعك « ىرخألا
 نم نوهأ رمآلاو « ةيلملا ةتالعلا ىلإ تاقالعلا هذه لائمأ در ىف مهسفنأ هراصنأ ضعب دبجي

 , 90هيف مسوتاو هل دادتمادر وه اعإو « ىلا قطنملا ضقان. ال تاقالعلا قطنم نأل اذه

 ىلإ ةيضدلا مسقي هنأ الإ مهللا « ًاريثك اذه ىف وطسرأ ىلع انيس نبا جرخم داك الو

 لولا لصفيو . ةلصفنمو ةيعضو وأ ةلصتم ىلإ اهرودب هذهو « ةيطرشو ةيلمح : نيب رض
 لوو عوضوم نم اهءازجأ نيبيف « ةيلما ةيضقلا ىف ةصاخو « ةثالثلا عاونآلا هذه ىف

 نأ ظحالبو . امهني هبسنلاو نافرطلا ىهو « ةئالثلا لما ناكرأ هجاوت ىهو « ةطبارو
 « ةصلاخلا ةمعالا لا نأش كلذف اهنأش «ةيلخلاةيضقلل ةبب رعلا ةغيصلاىف املاغةف وذحم هطبارلا
 طارقس : لئم طبرلل « وه » ظفل برعلا ةقطانم لمعتس دقو . ناسنإ طارقس : لثم

 ركاذن اذه سكعو . طبرلا ىلع ةلالدلا ىف صن ريغو عئاش ريغ هنكلو « ناسنإ وه
 .(؟)نامزلا نع درجم امهف ةنونيكلا لمف نآل « ةيسرافلاو ةينان ويلا ةغللا ىف ةحارص ةطبارلا

 ةطبارلا اهف ركذنو ةينانويلا ىف اهرئاظن عم ةيبرعلا ىف اهتغيص ىتتلتف هيطرششلا ةيضقلا امأ
 . (")دوجوم راهنلاف « ةعلاط سمشلا تناك اذإ : لثم ةحارص

 رصتقاو . انيس نبا عنص اك ةقد ىف اهزيع مل هنكلو « ةطبارلا ةركف وطسرأ تفن ملو
 « مزالتلا ةقالعب ىنع سيئ رلا خيشلا نأ نيح ىف « ةيلجلا هقالعلا ىلع  انمدق م ًاضأ

 الإ هقبس دقف « اهركنبي مل عازن نود وهو .«؟2ةيطرمعلا ةسيقآلاو اياضقلا ىف عسوتو

 6010[, 17411: كم امعنهدي»,, طوق 1929, م. 184, آ.ةهعطه] اة, ظارمفمو هع اء سالم عازل“. )0(

 طوطلق 1907, 2. 89 0أ 11

 . 99 ل "8 ص « ةرابملا باتك « ائيس نبا )0(

 . ماد "0 س و قباسلا ردصملا (0)

 ."9مو ب ١#" ص 1١١954 ةرهاقلإ , سايقلا باتك «, انيس نبا (؛)

 (ى)



 قطنللاب بلاغلا ىف نيرئأتم 6«( .م.0ق 7مل7) سطسرفواتو ) م.ق١٠٠7) ميدوا

 .(7١ءزالتلا ةقالع ىلع ًاساسأ موق. ىذلا قاورلا

 تاساردلا عم ىتتلي داك. اليلحم تابئإلاو ىننلا انيس نبا للحي : فيكلا  ؟
 ءىث ىلع ءىن عاقبإ وأ ةبسنلا باجيإ تابثإلا نأ ىريف . ةثيدحلا ةيجولكيسلاو ةيقطنمل
 ةرابعب وأ « ىننلا ىلع قباس تابنإإلاف « ؟2ءىث نع ءىنث عازتنا وأ ةبسنلا عازتتا ىننلا نأو
 تامولعل بسكو ءان تايثإلا فو . دوجولا كلذ بلس ىننلاو « دوجو تابثإلا ىرخا

 امهنيي ةلضافملا انيس نبا رقي ال اذه عمو .(”راكنإو مده درجت ىنلا نأ نيح ىف « ةديدج
 باجيإلا ناب لوقلا نأ حرصت و. . نالباقتم نارمأ امهنأل « رخآلا ىلع امدحأ ميدقتو

 .(1)© همهفأ نأ ليمأ الو « همهفأ ال لعلا نم عون > بلسلا نم فرشأ
 ةلودعملا ةيضقلاب انيس نبا ذخأ اذه عمو . امهني ةطساو الو « ةبجوم وأ ةبلاس ةيضقلاف

 قرفلا انيبم « اف ثيدحلا ليطبو « لواع ريغ ديرز لئثم « اهلوم ىلع ىننلا بصنا ىتلا ىهو
 ةقرفت هذه نأ عقاولاو .(©)ةسنلا ىلع ابق ىنلا بصني ىتلا ةبلاسلا ةيضقلا نيبو اهني
 ناك اذإو - لداعب سيل دز : انلوق نع احلولدم ىف فلت# ال ةقباسلا ةيضقلا ناف « ةيظفل

 ىلع اذه قبطي مل هن « ناسنإ الو ناسنإ لثم « ةلودعملاو ةلصحلا ظافلألاب لاق دق وطسرأ

 . أطخ انيس نبا هيف مهاراجو « نورخأتملا نوءاشملا هقبط امنإو . اياضقلا

 قطنم ىف ةيداملا رهاظم نم ًاربظم لثمت اهنأ ىف كش ال : ةهجلا تاوذ اياضقلا - م
 ةركفو . ناقتلتو قاطلتخم لسوا دنع ةروصلاو ةداملاو « ةقلطملا ةءبروصلاب فصوب

 نويروصلا ةقطانملا اهرقي ال اذلو « هب هطبرو عقاولا نم مكسلا بيرق" ىلإ ىمرت ةهجلا
 امل ضرع ا" « اياضقلا ىف احل ضرعبف.« وطسرأ ىحنم انيس نبا ابف وحنو .20)ةالغلا

 لودحللاو عوضوملا نيب ةقالعلا عون نيبيل ةيضقلا ىلإ فاضي ظفل هدنع ةبجلاو . ةسيقآلا ىف
 .07)عانتمالا وا « ناكمالا وا « بوجولا : ىه « ةئالث رومأ دحا ىلع لددو

 الطنعطقتل. /* /اههزوننو ل هن كو 5لمةءنمك كهسد اسمو 4+ مطقامدمؤوطاو ههعنعم»# 2 مجموع“ )١(

 طورت5و 1919, ©. 224 - 5.
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 آ[0هه0016[. 160ج امهنهايع كعو مجهؤهرتننموذ جهكهلع, طهطأد, 1861, م. 8. )3(
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 ةزيزع ةقرف“ ىهو «©)نكمملاو بجاولا نيب ةقرفتلاب ىربك ةيانع انيس نبأ ىنعبو
 . قطنملاب هنم ىيزفاتيملاب قصلأ ثحب اذه نكلو « اهلك هتفسلفل ًاساسأ دعت اهنآل « هيلع
 هذه روص فقت ملو . وطسرأ عنص ام وحن ىلع « ةبجلا تاوذ اياضقلا رصحمي نأ لواحي م
 اهم رفن ثدحب اهودقعو هذيمالت اهيف نففت لب « لوآلا معملا هب لاق امدنع ةقيقملا ىف اياضقلا

 ىرخألاةيقطنملاهبتك ىف امل ضرع دق انيسنبا ناك اذإو. ةقطانملانم ريثك اهلمهأو نوثحابلا

 اهولمهأ نيرخأتملا برعلا هقطانم ناف «")تاراشإلا » قطنمو « « هاجنلا ١ قطنك
 . امان الاهإ

 « ناهربلا قطنم ىف مدختسي اك « « محلا قطنم ىلإ ةلصب تمي : اياضقلا لباقت -

 < ىلوألا تاليلحتلا باتك » ىف هل ضرع اك« « ةرابعلا بانك و ىف وطسرأ هل ضرع دقو

 دعص دقف « لباقتلا عاونأ رصح ىف هيلع داز نإو « ةاراجلا ما كلذ ىف انيس نبا هاراحو

 , ةلخادتملاو داضتاا تح ةلخادلاو « ةداضاملاو « ةضقانتملا اباضقلا ىهو « ةعب رأ ىلإ اهب
 أدبمو «"9اهاوقأو لباقتلا عاونأ حضوأ هنآل « ضقانتلا ىلع هلك هئيدح رصت» داكبو
 ىلع اعيمج برعلا ةقطانم قلطأ ام رمألو ىلكشلا قطنملا ماعد نمىلوأ ةماطد ضقانتلا مدع

 . « اياضقلا ضقانت > مسا بابلا اذه

 نافلتخم ناتللا اه ناتضقانتملا ناتيضقلاف « تابئإلاو نما ني مان لباقت ضقانتلاو

 ,(9©4ةيذاك ىرخألاو ةقداص امهادحإ نوكسنت نأ اهتاذل ىضتقت ةبج ىلع بلسلاو باجييإلا ىف

 : لثم « دحاو نمز ىفو « دحاو لولد نينيمتلا ل لرشفلاو عوضا عزرا ىتبل

 ضعب و « كرحتم داج ال لثم وأ « ناويحم سيل ناسن إلا ضعبو « ناودح ناسنإ لك

 . كرحتم تاداجلا

 وهو « داضتلا اهلوأو « ىننلاو تابثإلا نيب مان لباقت.اهف ودبي ال تاجرد اذه نودو
 . بناكي سانلا نم دحاو الو « ىتاك ناسنإ لك: لدم « فيكلا قفلتخم نيتيلك نيب لاقت

 اياضقلا وأ ظافلألا ف ناداضتااو « اعم ناب ذك دقو « اعم ناقدصت ال ناتداضتملا ناتيضقلاو

 ققحتتو « داضتلا تحن لوخدلا ةيئرم اذه ىلبو .(0)ناعفتري دقو « ناعمتجي ال

 .ا١١ -9١١1؟ص . قباسلا ردصلا(١)
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 ضعب : لثم ؛ اعم ناقدصت دقو « اعم نابذكت ال امهو « فيكلا قفلتخلا نيتيئزجلا ىف

 نافلتخم نانللا اه ناتلخادتملا ناتيضقلا ًاريخأو .(37بتاكي سيل سانلا ضعب و « ينتاك سانلا
 سيا مقاولا ىف اذهو .(")نونذب سانلا ضعبو ©« نون سانلا لك : لثم « طقف ىلا ىف

 لياقتلا افا و « اعم ناءذكن دقو « اعم ناقدصت دق نيتيضقلا نآل « ءىث ىف لباقتلا نم

  هلإ ىدأ ىذلا وه هدحو رظاننلا نأ نظلا بلغأو . بلسلاو باجيإلا ىف فالتخالا

 البوط لخادتلا دنع انيس نبا فقب مل لك ىلعو . ةيقطنملا تاهسقتلا ضعب ىف نأش رظانتلاو

 . هملإ راشأ دق ناكنإو

 تحت نيتلخادلاب نعب ملو « نيتداضتمللاو « نيتضقادتملا نيتيضقلا وطسرأ فرع دقو
 ءاقتلالا ماع اذه ىف هعم ىتتلبو .(22نطنملا ال ىظفللا لباقتلا ناب رض امهدعو « داضتلا

 « اتللع» واعسرأ هيلإ ريشي يف لخادتلا اهأ . (؛)نيثدحلا ةقطانملا نيب ( 1801 ) نونلمم

 انيس نبا هنع قرت و . ىداضتلا تحن لوخدلا نمل اعلا ةركف نع دعبأ ًاعطق وهو

 بصنني ام قأعا لباقتلا نأ ىري ةمبرألا لباقتلا عاون أىلإ هتراشإ مغرب هنأل « ًاريثك اذه ىف
 . رشابملا لالدتسالا ىف طقف نامدختس ناذللا اهو « داضتلاو ضقانتلا ىلع

 و ىأرو(*)ًاضرع الإ <« ةرابعلا باتك »ىف انيس نبا هيلإ رمش مل: سكعلا - ه

 الكتسا « انه هراكفأ صخلن نأ انرثآو 6237 سابقلا باتك » ىف هجلاع نأ وطسرأب
 سكعلاو .(«)ىرخألا ةيقطنملا هتاسارد ىف كلذ وه مزتلا دقو امس ال «اياضقلا قطنل

 قدصلاو بايإلاو بلسلا ءاقب عم ؛ الوم اهعوضومو « اعوضوم ةيضقلا لو# لعج
 © ب ج نم ءىث ال سكعف « اهسفن لد ةيلاسلا ةيلكسلا سكسمنو .(2)(ملاع بذكلاو

 3 وطسرأ عنص اك س كلذ ىلع نهرب نأ او

 سكعلا ىلإ احل وطشرأ نأل « رود نم ةنهربلا هذه ولخم الو « ثلاثلا لكشلا نم سابق

 اذه ن٠ جورخلا سطسرفواثو مدوأ لواح ًاثيعو «(5)ثلانلا لكلا جاتنإ ةحح تبن

 . 06 «. قباسلا ردصملا(١)
 .ال5 ص( ١٠١٠ 2 ةرهاقتلا . نييقرعملا قطنم « انيس نبا (؟)

 4ضافامافر ةمصنمستم, 10, 20 جه, 1), 8ءعص همهلرأ. 11, 15. 22(

 [اوسصتلاهه. امص ؛. 111. 17, م. )0(
 . ١7١ ص . ةرابملا باتك . انيس نبا (0)

 .58ه ل هال ص انيس نبا()
 . وو - 4 صء تاراثشإلا و غ5 ل غ4“ ص . ةاجنلا انيس نبا (0)

 .اله ص. ١954 «, ةرهاقلا « سايقلا باتك «ءانيس نبا (4)

 . م6 ل ال5 ص « قباسلا ردصملا . انيس نبا (9)
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 تابثإل لوألا لكشلا ىلإ اجو« كلذ ىف قفودتف )١١1( ىسدورفألا ردنكسالاامأ .رودلا
 .(١)لخلا اذهب هطابتغا نع انيس نبا برعيو « ةبلاسلا ةيلكسللا سكع ةح

 ةنهريلاو « ح ب ضعب و « ب ج لك لئم « ةبجوم ةيئزج ىلإ ةبجوملا ةيلكلا سكعنتو

 ةيجوملا ةيئزجلا سكتنتو . ةيلكلا ةبلاسلا سكع ةح ىلع نيهرب نأ دعب ةريسي كلذ ىلع
 . "02ج ب ضعب وه ب ح ضعب سكمف « اهسفن لثم

 نإو « كلذ ىف انيس نبا هدبأو « اهسكع ناكمإ وطسرأ ركنأ دقف ةبلاسلا ةيئزجلا امأ
 ضيقنلاب ةئامتسالا نم ىبدورفألا ردنكسإلاو ( ٠٠١ ) سونيلاح هيلإ بهذ ام ضفري مل

 وه ب ضعب . لاقي نأ نكي « ب سيل حج ضعب سكملف « ةيضقلا هذه سكع ىلإ لصوتلل
 (2"2ِب وه جال ضعب نذإو « جال

 ىف اهنع فلتخم ال ىهف « ةيطرسشلا اياضقلا ىلع امام قدص ةدلجخا اياضقلا نع هانلق امو

 . اهسكع ةقيرط
 . (4)ةبجلا تاوذ اياضقلا سكع ًاضيأ لاعب لب « اذهب انبس نبا عنقي الو

 ىريف « نييسردملا دنع تفرع ىتلا ةثالثلا سكملا عاونأ ىلإ انيس نبا ىدتها اذه ىلعو
 سكت و (00862816 هذهطا6 ١ ًأطيسب ًاسكع ناسكعت ةبجوملا ةيئزجلاو ةيلاسلا ةيلكلا نأ
 ضيقن سكع ةبلانسلا ةيئزلأ سكمتو ( هور هوو طور 8 ١ نكمل ةمجوملا ةيلكلا

 .( 02767510 م61 (58[02م0511108689 )

 لالحإ نكمي اذه ىلعو امك نايواست» ةيضايرلا ةلداعملا ىف نيدحلا نأ ملعن نحو
 ةركف لاخدإ وحم نوتلمه هجو ىذلا وه اذه لعلو . طيسب سكسي رخآلا لحم اهدحأ

 . الآ سكمعلا لمحو « عب رأ نم الدب اياضقلل روصىناك ثادحتساو « لومحلا ىلع ملا
 نافاو « لبق نم سطسرفوا“ اهلإ بهذ دقف ةدجلا لك ةديدج تسيل ةلواحلا هذه نأ ىلع

 . نويسردملا اهف

 ىلإ نوئدحمللا هبجو امع فلتخي ال ًادقن اهدقنو « ليصفت ىف انيس نئا امل ضرعبو

 عم ىفاشإو « هتعيبط نع هب جرخي لومحلا ىلع محلا قيبطت نأ هدنعو ٠ نوتلم# ةبرظن
 ىغش الد هنأ ىري اذهل . ةفول أم ريغ اياضقلل ةروص ىلإ انب ىهتدو « ةيطسرألا لخلا ةركف
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 .و) - م6 ص. قبالا ردصأا(؟)
 . وا ص . قباسلا ردصملا (*)

 . ١ .و - ةوو ص « قباسلا ردصملا (4)
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 همو.عب وأ هصوصخب لومحلا نأىلع لدن نأ سيل ضرغلا نراف « لومحلا ةيلكب لغتشي نأ
 نرقت نأ تلواح نواف . ءىث ىف ةدوجوم تناك فيك هنعيبط نإ لب « ءىث ىف دوجوم
 ىتلا اياضقلاف )١(. « لومحع سيل لومحملا راصو « ةيضقلا تفرحتا دقف « ًاروس كانه

 نم نودراولا لب « لوألا ملعملا ا لغتشيا م دو ؛ هيأر ىف « تافرحنم و الوم روسي

 ىلإ ًارارطضا ىنعي ال ابف عورمشلا مثريغ ىلع نوبجوملا « ريثكشلل نوبحلا « هدسب
 , <« ؟9ةقفاوملا

#» #* # 

 ىهو « «ةرابعلا باتك د ىف انيس نبا هروص ام اياضقلا قطنم نم بناوج ضعب هذه
 لالقتساو ررحتلا نه ءىعب نذؤي ام ايفو ..اهرصعب تسبق اذإ ةدجو ةفارط نم ولخم ال
 اندعس و . هعاننأو وطسرأ لاق ام اوددرب نأ ىئادقلا ةقطانملا هيف فلأ ناديم ىف.« يأرلا
 ملطضا دقو . هيف ءاح ام لك ىلع فقيل « هسفن «ةرابعلا باتك» ىبرعلا ءىراقلل مّدقت نأ
 لج ىلع هاندقف « ىريضخلا دوم ذاتسألا موحرملا وه « مرك ليمز نمز ذنم هقيقحت

 .باتكلا اذه جارخإال يهأت. ناك نأ موي. هاندقف . هتم رظننن انك.ام لكب اندع نأ لبق
 هليمز نع بوش نأ روك « دياز ديعس ذاتسألا ءاش دقو ١ البوط هروهظ رخاتف

 « زيزع قيدص ىركذل ديلختو « ءافو زمر مويلا « ةرابعلا باتك د رسشن ىفف . كلذ ىف
 . مردقلا اثارت ماعم نم معمل ءامحإو

 وكلم ميلا رإ

 )١( ص « ةرايعلا باتك ءانيس نبا 54 .
 ص. قباسلا ردصلا(؟) 5٠ .

 ل
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 ٍعيجرملا نمجرلا هللاعمسب

 لوالا ةلاقملا

 لوصف ةرشع ىهو قطنملا ىف ىلوألا ةلما نم ثلاثلا نفلا نم

 لدالإارصقلا

 لصف )١(

 تارانتكلاو ظافل )لاو كا رويمتلاو وومألا قري ىسانتلا ةفزعف

 كلذ نم اهلمتحي ايف بكرملاو درفملا فيرعتو

 انته فما وو حفر الكا نرومالا نوه اوذ مسك رث ةيسح ةوق ىتوأ دق ناسنإلا نإ

 كاذ دعب مسترا ابر مث . سحلانع باغ نإو « اتباث ًاناع ًاماشكرأ ابق مسقرتف سفنلا ىلإ

 اهنكلو « سملا ىف تامست رملاىه نوكت نأ امرؤ ؛ سملا هادأ ام وحن لع رومأ سفنلا ىف

 ةطقاس : .ي>رلا نرلا لا مب // ى نعأو رسي بر لس ؛ د كلاثلا نفلا لح : مبحرلا )١(

 ةلمجا نم كلاثلا نفلا : لوصف . . . ىلوألا ةلاقملا (يل+) .ه , ن ىم ءاعءع ءاس  س نم
 ةرشع ىهو ىلوألا ةلاقملا ةرابعلا ىأ ساينيهرا ىراب ىف مالكلا وهو ناتلاقم قطنملا نم ىلوألا
 ىلوألا ةلخلا نم كلاثلا نفلا ؛ [ ةزثملا لوصفلا نيوات6 ةخدنلا هذه ركذت مث ] ه٠, س لوصف
 ةرشع ىهو (؟) .ن لوصف ةرشع ىهو قطاملا ىف ىلوألا ةلخلا نم كلاثلا نفلا نم ىلوألا ةلاقملا
 ع نم ةطقاس : اهلمتحم امف (7) .٠ ى نم ةطقاس : تاروصتلاو (1) .٠ اع نم ةطقاس : لوصف

 : ايناث // ىامترتو : مترتف(ه)  .س ةجراخلا: ةيجراخلا(ه) . اع ظفللا : كاذ //

 . س نإ : نإو // س ء ب نم ةطقاس : ًاتباث // ى نه ةطقاس ٍه ع امان
 )٠١( ل نكلو : اهكلو // اع , ع نم ةطقاس : وح .



 ىرخأ بنج نم تمسئرا دق نوكت وأ را لا ةمونملا اهاكه وعملت

 رانا نك نقلا ل ةوجيوو نايخألا قاطوعو نونذلللا انابيلا نلطنلا ل فاعل

 ةكراشملا ىلإ اهرارطضال ةرواحلا ىلإ ةجاتحم ةيناسنإلا ةعيبطلا تناك املو . سفنلا ىف

 نوكي نأ ن* فخأ نكي لو , كلذ ىلإ هب لصوتي ءىش عارتخا ىلإ جنا رزاغاو

 دقن الو. تين آل توضلار اهوصخو# تيوستلا+ نرك نأ ند اككأ نكي لو « المف

 نك ذإ هاحمنأ ةدئان ع * . مالعإلا دوجو ةدئاف هتفخا مم هيف نوكسنق « مدن الو

 مدس: ةتلالور و وشك: ناك ىا 4. ةئع ةجاحلا لاوز دعب هب ةلالدلا نع ًاينفدسم

 فورملا عيطقت تال آب قلاهلا دنع نم ' 500 « توصلا لاعتسا ىلإ ةعيسطلا تلاث

 . رثأ نم سفنلا ىفام ىلع اهب لدي امم اهميكرتو

 نيلبقئسملا نم وأ نامزلا ىف نيدوجوملا نم نيبئاغلا مالعإ ىلإ ناث ٌرارطضا عقو م
 ةكملاا وأ ةحاصاا لكتف لبقتسملا ىف لمي ام هيلإ فاضنيل امإ «لتام نيودنب امالعإ

 تاطابنتسالاو اهف راكفألا قحالتب تمن امنإ عئانصلا رثك أ نوف كراشتلاب ةيناسنإلا

 نإو . دعب نم نوتآلا هب عفتنيل وأ « هب هئادتفاو مدقتملاب رخأتلل ءافتقاو اهنيناوق نم

 « قطنلا ريغ مالعإلا نم رخآ برض ىلإ جيتحاف « هب لكيف هيلإ فاضي ام ىلإ جني م
 لدي توصلاب جرخي اف « ىهلإ مالو ةيهلإ ةيادهب هلكو « ةباتكلا لاكشأ تءرتخاف

 ةطقاس : قطنملا يف // اء انل لس :ةجاح (؟) .د رخآ : ىرخأ // ه . س ةبج : ةبنج )١(

 : اهرارطضال // نءمءاعءاسءد . ع ةرواجلاب ءاضفإلا : ةرواحلا (0) . اع نم
 . د نمةطقاس : المف ... نكي ملو (ه-4) .اهء سو د ةرواحلاو :ةرواجلاو (4) . د رارطضالل

 . ى . ع ًاصوصخ : ًاصوصخو // ه . ع نم ةطقاس : لوكي ... العف (0)

 ةطقاس : هئع (1/) .ىب اه نءم اع« ع ءاس ااذإ : ذإ // اس نم ةطقاس : هب )١(

 .ععو ب هتلالد : هتلالدب // ه ررضت : روصتي // ى ده( مع ناك ذإ : ناك وأ // ب نم

 . اس فاضيل : فاضنيل // ع نودتب : نيودتب .٠ )١١( س تكازاف : تلاف (ه)

 ل :ةحلصملا // م يفو : ىف // ى نم ةطقاس : لبقتسملا . . . امالعإ )١١(
 ءاس ء س نمةطقاس:هب // م مدقتلاب : مدقتملاب )١6( . د كراشتل : كراشتلاب )١١( . اس ململا وأ

 . ى م(. ع قطنملا : قطنلا )١4( .اس هدعب : دعب // ه



 ىتلا ىهو رومألا ىلع لدن سفنلا ىف ىتلاو . ًاراثآ ىمست ىتلا ىهو « سفنلا ىفام ىلع

 . ناعم ظافلألا ىلإ سايقلاب ًاضيأ راثآلا نأ اك . سفنلل دصاقم ىأ « ىتاعم ىمست

 « ةلوهسلل كلذ ريتخاو ٍء ظنللا ”بيكرت اهب ىذاحي ذإ ظنللا ىلع لدن ةباتكلاو

 كلذ نكل « ليبس هؤازجأو ظنللا اهب ىّداحيال ثيحب اهئاشنإ ىلإ ناك نإو
 ف . لوطيو بعصب امث

 ناك وأ 2لوا عم ىلاعت هللا دنع نم هلع هب ىجحومو امبلم ًارمأ ظنللا ناك ءاوسو

 ناكو أ اموصب العمق اطقملا تدعم 8 هب ل وه ثوصب ىنعم صيصخم ىف ثعننا دق عبطلا

 اري اريسي لاحتساف قبس دق اذه نم ءىش ناكوأ « ًاحالطصا اوحطصاف اوعمتجا موق

 رخآلا ضعبلاو ةبج ىلع لصح ظانلألا ضعب ناكو أ « هب رعشي مل ثيح نم هريغ ىلإ
 ٠١ لمجي نأ سانلا نم ًادحأ مزاي سيل هنأ ىنعأ « ؤطاوتلاب لدن امنإ ام إف ء ىرخأ ةبج ىلع
 أطاو دق لب « هيلع مهلمح سانلا ةءيبط الو ىناعملا نم ىنعم ىلع ًافوقوم ظافلألا نم ًاظنل
 لممتسا نأ هل قفتا لوألا انمهوت ول ثيحي « هيلع هلاسو كلذ ىلع ملوأ مهملات

 ناكل © قاقلا :هنتلاو اعازتفلا ةهزتخا عون وأ [ةوووغ وخلا اطنلا لتس ان: لذي

 م ظظافلألا هن كلت لوأ ملم ناك ول ىتحو 6 اذه ىف هكحك هيف هلاعتسا ّح

 ©١٠6 ة تنك رح هو ىلع وا ةهةنم رعضوبو ىلاعت هللا دنع نم هيلإ تراص امتإو

 هانغلا ناكو « هعضو ول هيلإ راصام فالح اهم ةلالدلا ىف رمألا نوكي نأ زوجي ناكل

 . ءانغلا اذه

 )١( ام (") . ع سفنلا : سفئال (؟) . ع اهبمست : ىدست // اس نم ةطقاس : ىلآ ىعو :

 // ما ا امهلم (1) . اه. ماع ع اساء س ريتخا : ريتخاو :
 ى ع ءنء م .ىاع ع ءاسء سءدء٠ ب نم ةطقاس : ىلاعت // ى . ع ىحوم وأ ٠

 : لاحتساف//س كلذ : اذه //س ءىغلا : ءىث//اس دق لس : موق//م ذإ: ( ىلوألا )وأ (4)
 : سائلا )١١( .ع لصح ل : رخألا (5) . س اريسي : ًاريسب ًاريسي // اع لاحتساو

 ه مهنا :مهبلات )*١( . اسء س نم ةطقاس : دق // سوهلمح :مهلمحت // ن . م اع . أسسانلل

 )١١( م ءاس ةعرتخم : اعرتخم .٠ )١4(استممله : س نم ةطقاس : لمه // ع نه ةطقاس .

 )١١( سد . ب نم ةطقاس : ىلاعت ٠ مع اذم : اج (15) .ل .م ءاعءاس .

 )١7( ن نم ةطقاس : ءائفلا اذه // س وه: اذه .



 ىرورض ريغ نيبطاختملازم ضارن ببسي فراعتلا اهب رمتسا امنإ ظافلألاب ةلالدلاف
 هن لف « ىرخأ ةبج نم وأ هللا دنع نم ايرورض لوألا معلا بسحب هانضرف نإو هنإ ىتح

 نإ : لوألا هل لاق نأب وه امإ لوألا نم ىناثلا لوبق نإاف . ىحالطصا ةكراشملا بسحي

 « كلذ هبشأ امو « فيقوتلا اذه لثم ىلإ ىدؤي العف لمف وأ « اذك هب ىنعي اذك

 « ىنعملا كلذل ظفللا كلذ اوامجي نأ مهمزاي ناك نأ ريغ نم ثلاثلاو ىناثلا هيلع هأطاوف

 هيبذتلا كلذ لئم عقب نأ زوجي ناكل ب « ًايرورض اموزا هنيعب ىنعمل هنيعب اظل اولسجي نأو
 . ةفلتخم ظانلألا تالالد نوكست نأ زاج كلذلف ء رخآ ظنل ىلع ممل لوألا ملمملا نم

 سننلا ىف مسترا مسا عومسم لايملا ىف مسترا اذإ نوكي نأ ظفللا ةلالد ىنممو

 يتلا لذ نيل فروا كنف + عورتا اذهل عوتلاا هنأ ىتننلا قرتقل م
 . هانعم ىلإ تتئتلا

 ظانلألا طسونالب راثآلا ىلع ةلالد ًاضيأ ا نوكت نأ نكي ناكدقف ةباتكلا امأو

 ىرخأ نوكسللو ةباتك ةكرحلل الثم « ةنيعم ةباتك سفنلا ىف رثأ لكل لمجي ىتح
 كلذ ىلع رمألا ىرجأ ول هنكل . ءىش لكل كلذكو « ىرخأ ضرأللو ىرخأ ءامسللو
 . ًاشوقت اهظنحيو ًاظانلأ سفنلا ىفام ىلع لئالدلا/ظنفحمي نأب 6 ناسنإلا ناكل

 ةباتك ظنحي نأ ةيناث ةرم مزلأ اذإف . قاش لعتب امإو ةيبرتلا ةضايرب امإ هل لهسي لوألاو

 )١( هانضرف (؟) . س نيبطاحلا : نييطاختملا // ى نم ةطقاس و .ه ءاع ءاس نيب : نم :

 .ى(نءمءاع ءعءاس ءد مهتم لع : ىناثلا (0) . اه ضرف

 ةطقاس هه م فقوتلا , ع فيقوت : فيقوتلا // ى ء ع . د لمفو : لمف وأ (:4)
 ثااثلا : كلاثلاو (ه) .اع هبشأ ام وأ : هبشأ امو // ن نم ةطقاس : كلذ هيشأ امو // اع نه

 .س ابورض :ايرورض //ه نأ وأ : نأو )١( .اس ابهزلي : مههزلي // اع نم ةطقاس ؛ س
 نأ // هم ءاعءاسء س ءددتمف :فرعتف (9) .  ع نم ةطقاس : ةفلتخم ظافلألا (0)

 .ىبت ءاه(ىع ,. س سفنلا لس ؛ اس تقتلا : تةفتلا )١٠١( . س نم ةطقاس : اذه

 . ى نم ةطقاس : ىرخأ ءامللو )١١( .ىونءمءاع.عءده:اه(١1)

 ءاه(ع نءم ع ءاس ء د مزل : مزلأ // س شاق : قاش // ن ءاع نم ةطقاس : هل(6١)

 . اه ظفحت» : ظف# // اع همزل ؛ ى
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 د تنرأ كاذ ىف فخألا دجوف . نينار نم ةغل 1 مزاي ” نك ناك ةفصلا هذه

 كلم انغ ادم: ايلتتس وكف لكل المرا ددعلا ةليلقلا ىلوألا فو رملا ىلإ

 ةباتكسلا تراصف « ًاظنل فورملا فيلأت ًامقر اهفيلأتب ىذ وُحتظفح اذإ اهنإاف . هركذ

 ؛ قطاوتلاو ىضارتلا ليبس ىلع ةلالد ًاضيأ كلذو . الوأ ظانلألا ىلع اليلد بسلا اذهب

 . فلتخا كلذلف

 لولدملا الو لادلا ال ء فلتخال ةيعيبط ةلالدف رومألا ىلع سفنلا ىفام ةلالد امأو

 ريغ ناكنإو « هيلع لولدملا نإف  ىتاسفنلا رثألاو ظذللا نيب ىتلا ةلالدلا ىف اك « هيلع

 لادلا نإف « ةباتكلاو ظنللا نيب ىتلا ةلالدلا يف مالو ٍ؛ فلتخم لادلا نإف « فلتخم

 . نافلتخي دق ًاعيمج هيلع لولدللو

 ىذلا امو « كلذ اهبف لصحي فيكو ءرومألا روص روصتت فيك سفنلا نأ امأف

 ىذلا لعافلا امو « جراخ نم ىهو ا ضرعي ىذلا امو « سفنلا ىف ىفو روصلل ضرعي
 ردا اه لبا هل ةفانملا تعاوب نحلاو لعنلا ىلإ روصتلا ةوق جارخإ

 ىه ةباتك ىأو « اذك ىنعم ىلع الاد عوضوم وه ل

 مكتب الو ؛ باتكلاو نييوغللا ةعانصل كلذف « اذكر ثأو اذكى عم ىلع“ ةلاد ةعوضوم

 أ وه ظفالا لاح نم هفرعي نأ قطنمل ىلع بجي ىذلا لب « ضرعلاب الإ قطنلل اهف

 ىلاعلا لاح ىلإ كلذب لصوتيل ةئلؤللو ةدرفملا ىتاعملا ىلع ةلالدلا ةبج نم هلاح فرعي

 . نييقطنملا ةعانص نم وه اذبف « لوبجي ًافعديفي ءىث اهنع فلأتي ثيح نم اهسفنأ

 )١( د امهظفح : اهظفح (7”) . ع ظفحم : ىلإ دصتب (؟-١) . ه نم ةطقاس : ةفصلا هذبم «

 م فلثأي : نيلأت // ن ىزوج ؛ ع ىذوحو : ىذوح // ه هنإف : اهنإف (؟) .ل ءمء س .
 . ن ء« ع تفلتخا : فلتخا (») . ع ليلد : ةلالد // ه ءاع . س ةليلد : اليلد (4)

 .اع رمألاو : رثألاو // ع نه : نيب // ه اع ام ال : (97) . م ةلالدب : ةلالدف )١(
 . م نم ةطقاس : هيلع )١( . ى نم : نيب // ىء ه , ل نم ةطقاس : ىلا (4)

 هظفل : هلاح )١5( .اسنم ةطقاس : اذكر ثآو )١4( . اسامأو : امو// م ءاع لأ لح :ىهو )١١(
 . ل وهف : وه اذهف // ل لوبهجم ءىثب : لوهجمب )١7( .م لصويل : لصوتيل // اس
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 رمألاو .. بكرم وهام اهيفو درفم وهام سفنلا ىف ىلا راثآلاو طافلألا ىف نأ لعاو
 ظنالا كقدذك « لطاب الو قحي سبل درفملا لّوقعلل نأ اي هنإف ؛ قباطتم رئاحتم امهنف

 لوقعم نغذلا ىف هب نرتقا اذإ « درفملا لوقعملا نأ اكو . بدك الو قدصب سيل درنملا

 كلاذكف « اللاب وأ ًامح ذاقتعالا نك ء سبل وأ كاذ هنأ دقتعاف « هيلع لمتو رخآ
 ناكءاذك سبل وأ اذك هنإ ليقف « هيلع لمتو رخآ ظنل هب نرتقا اذإ « درفملا ظفللا

 اضيأ فيلأتلا نم رخآ وحن ىلع بذكسلاو .قدصلا نوكي دقو . ابذك وأ اقدص
 الو اهف ليصفت ال ىلا ةدرفملا تالوقعملا ريظن ظافلألا ىف لكلاو ءامسألاف . هحضونس

 . بينك الو اهدارفأ ىف قدص الف « بيكرت

 هدحو هروصت نكي لو «هدوجو ىف الاحم هنن ىف امودعم ءىش ناك اذإ هنأ لعاو

 ريغ وأ دوجوم هنأ هب نرتقي ملام 5 بذك وأ قدص ىلع لدي هدحو هظفلب ظنلتلا وأ

 دقتعي وأ « دوجوم ليازنع نأ دقتعي نأب الثم , ظنللا ىف وأ نهذلا ىف ًانارتقا دوجوم

 اتلطم امإ « دوجوم ريغ ليازتع نإ لاقيو دوجوم ليازنع نإ لاقيو  دوجوم ريغ هنأ
 نامز وأ هيف ادوجوم نوكي وأ هيف ادوجوم ناك نأ نامز طارتشاب وأ نامز طارتشا الب

 فنرامز هيف طرتشملا وه عضوملا اذه ىف لمعتسملا قلطملا ىنعم نإ لاقي ىذلاو . رضاح

 ضام نامز ىف هنأ « نامزف وأ > مللوق ىنعم نوكي. ىتحنامز لكه يف طرتشملا وأ رضاح
 هيلإ تأموأ امو . باجعإلا لكى نبجعي سيلف « رضاح نامز ىف ىذلا نود « لبقتسم وأ

 1 ةملكسلاو مسالا ىف نآلا رظننلف . باوصلا ىلإ برقأ

 : هنإف // عاهق :امهيف (9) .٠ ن اهنمو , اع امهفو : اهفو // ن نم لأ“: ىف نأ (1)
 . م كلذكو'ب ع كلذك : كلذكف (:) ' .م نم ةطقاس : نأ // ع نم ةطقاس

 . ى . اس ةدحاو : هدحو (9) .اساه : اهبف // ن . م . اع ةملكلاو : لكلاو (0)

 ًادوجوم نوكي وأ // ع نم ةطقاس : نامز طارتشاب وأ )١5( .اس-نم ةطقاس : الثم )١١1(
 .ىءع نم :ىلإ(7١) .اعلامزو : نامز وأ // ى . ع نم ةطقاس : هيف

. 



 لصف (ب)

 مسالا قيقحت ىف

 ىلع ًالاد اهئازجأ نه دحاو سيلو نامزلا نم ةدرجم ؤطاوتب ةلاد ةظنل مسالاف
 لدي ال نأ وبف نامزلا نم ادرج هنوك ىنعم امأو . ؤطاوتلا ىنمم تملع دقو . دارفنالا

 لدت لف « ديز : تلق اذإ م ؛ ةلصحم لا ةثالثلا ةنمزألا نم ىنعملا كلذل ىذلا نامزلا ىلع

 نه دحاو الو سيلو د انلوق ىنعمو . ىنملا كالذ نامز ىلع هعم.تللد دق ىنعم ىلع

 لدن نأ « ناسنإلا » انلوقب اننلالد ىف دصقت ال انأ هانمم < هدارفنا ىلع الاد هئازجأ
 ءدج هنأ ىله هلمعتسن لب « درفنم وه ثيح نم , ةئبلأ هىثش ىلع هئازجأ نم دحاو

 ىلع ةلالدلا هب داري ءزج « ناسن.إلا » انلوق ىف دجوي ال هن اف « هدارفناب لادال « لاد

 هب ديرأ اعير ناك نإو « « ناسنإلا » انلوقب لدن نأ داري نيح « الصأ ىلاعملا نم ىنعم

 هسفن ىف لمعتس» ظنل هنأ ىلع لب « ناسنإ ةظنل ءزج هنأ ىلع ال لمعتسا اذإ ةلالدلا

 هوجولا نم هجوب ةتبلأ ةلالد هل دجوت ملاميرو « ام ةلالد هتلمجب لدي امثإ امل اءزج لمجي م
 امبإ هنإاف ؛ <« ناسنإ » انلوق ءزج وه ثيح نم كلذ نوكي الف ةلالد هل دجوت ثيحو

 ؛ هتلمج ناسنإلاب لدي نأ داري ثيح نم ناسن إلا ةظفل ىف لمعتسا اذإ ناسن | ءزج نوكي

 . اع وه : وهف // س نع : نم (0) .اس دحاو الو : دحاو //ن . د مسالا : مسالاف (؛)

 )١( انأ // ساب ازجأ :هلاز+أ (م) .اع ينم ةطقاس : دق (/) . اع كلذ هيف : كلذدل :

 .اه ما نس تدمرأ : ديرأ(١١) . اس هدارفنا ىلع الاد : ةتبلأ ءىث ىلع (9) . ى هنأ

 ةطقاس : وه )١4( . ى هتلمل : هتلمجحح )١8( . ى ةظفل : ظفل // س ظفل : ةظفل )١0(

 .اع نكمي :نوكي )١١( .س انلوقو : انلوق //ه نم



 ىف اذه ىلإ انأموأ انك دقو . هوجولا نم هجوب ةتبلأ ةلالد 4 دجوت ال كلانبف

 .:ىرخأ مضاوم

 عومسملا بسحب ىه ىلا ظافلألا ف لب « طقف ناسنإلا ةظنل لثم ىف اذه سيلو

 مل اذإ « كلملا دبع د ملوقك« اهنأش اذبف « ةبكرم اهنأ ىلع اهب لدي ال اهنكسل « ةيكرم
 كلانبف ؛ هتاذل ًامسا اذه لمجم لب « كلملا دبع وهامةبج نمءىثش ىلع هب لدُي نأ دري 0

 كن اف عةبلأ ءىث ىلع ةلالد «كلملا دبع» نم ءزج وهُثّمح نم «دبع» ةظفلل دجوي ال

 مضوملا اذه ىف دمعلاب لدب سبل وحنلا اذه ىلع © كاملا دبع » ةظفلب لادلا نأ ملعت

 . مضوملا اذه مهفت نأ بجي اذكبف . كلاب الو « الصأ ءىث ىلع هدارفناب

 ؛ ءزج ىه ثيح نمال ءالصأ لدنال ءازجأ ابل نوكي دقف ةطيسبلا ءامسألا امأو

 اءزج دجويام نيحال ءىش ىلع لدي هنإف « بكرملا ظفللا ءزج امأو . تدرفناولالو ٠١

 ذئنيح هنإإف « كلملا دبع » كلوقك هيلع هب لدام ىلع بكرلاب ًالولدم بكرملا ةلمج نم
 هب متليل دروي امنإ نوكي ىح « ظنل هزج وه ثيح نم « هدارفناب لدي نأ عقوتيال
 انلوق دعب ؤطاوتلا قاحلإو . رخآ لامتسا ىف اذه لب « ةلالدلا لاك متليف ظنللا لاك

 وطاوتلاب نوكي نأ الإ لديال ظنللا نأ نظي دقف «لوقلا نم رذه هنأ موت دق « ةظنل د

 لطاي اذه نإ لوقأف « توصلا ظفللا لدب لاقي نأ : بجي ناك هنإ ليق كلذكو
 سنج ال ةدام توصلا نإاف توصلا عضوملا اذه ىف لمعتسي نأ نسح ال هنإف

 « لبجلا وأ زاجلا نم عونب الإ ةروصو ةدام نم لومعملا ءىثلا ىلع لمحتال ةداملاو

 لل :در (0) .م قو و ى اه. نءاس ىو لب : ىف لب (") . ه كائبف : كلانيف )١(

 ,س وه : ىه (5) مع كلذك_ذ : كلائبف // ه كلملل دبع وهام : كلأادبع وهام // ن هب

 : هب // ع مجلا : مثليل )١5( . ى هللا دبع : كلملا دبع )١١( . ه امأف : امأو .)٠١( هو ع

 .اعاذه لح : رخآ // اع لدي ل : لب // ه ماليف : متليف .٠ )١68( م نم ةطقاس
 ءعع6 س كلّدلو : كلذكو )١١( . ع نمو اذه : نم رذه // ىو ع اببردقف :دق(4١)

 ءع .اس . س هد هنإو : هنإف )١1( . اه. س نم ةطقاس : نإ // ن ةظفللا : ظفللا // ه

 . اع لخلا وأ ؛ ع لبجلاو : لبجلا وأ // ه لومحلا : لومعملا(0١) .ىوءبيده(,ىم اع

 م



 نأ بجي الف ةيقيقملا دودمحلا امأو « بشخ هنإ ىمركلاو رجح هنإ مصل لاقي ذإ

 هيف لاحلا هبتشت امف ةداملاو سنجلا نيب قرفلا امأ . سائجألا ناكم داوملا اف لمعتست

 ءانلقام قيقحت كلذكو « دعب نم ةعانصلا هذه ىف كلذ كل نيبيس هنكلو « لكشتو

 نأ نا ًايذاك كيذ نوكي لب « سنجلا ناكم نخؤت نأ بجمال ةداملا نأ نم

 . ىعيبطلا ملعلا ىف هققحتنف ةدام توصلا

 « لاد ريغ نوكي دقو ًالاد نوكي دق ظفللا نإ : لوقأف ضرغلا ىلإ دوعأ لب
 داري ال مث فورح نم افلؤم نوكي نأ اهدحأ : نيبجو ىلع كلذو « هب اوفرتعا دق اك

 كلذب دارب نأ ىناثلاو « « نيتقنقنش » لئاقلا لوقك سفنلا ىف رثأ ىلع ةلالد كلذ

 . «ماقنملا > انلوقك جراخ ىلإ دنتسي ال رثألا كلذ نكل « سننلا ىف رثأ ىلع ةلالد
 نكللو « الاد هنوكك لذكف . اظنل نوكي نأ نع هجرخي سيل لاد ريغ ظنللا نوكف

 ريغ ىلع ناعم ىلع لدتف ظافلأ سانلا نم عمسب دق هن.« رخآ عون ىلع لب ؤطاوتلاب ال
 لاعسلا دنع «حأحأد لوقيو مجولا ىلع لديف « خأد لوقي نك « ؤطاوتلا ليبس

 سانلا نوكي ىتح « ضحلا ؤطاوتلا ليبس ىلع كلذ سيلف « ردصلا ىف ىذأ ىلع لديف
 ؛هذهو . ردصلا ىذأ ىنعم مهنل هايإ نيلمعتسم لاعسلا دنع كلذ لامعتسا ىلع اوؤطاوت دق

 ؛ناسنإلا اهكَري فورح نم تابكرم اهنأل « ظانلأ اضيأ ىهف ءاناوصأ تناك نإو

 وطاوتلاب ال اهنلالد نوكتت نأ بجي سيلف « ؤطاوتلاب ال « لدن تناك نإو ءاجنأو

 :امأو // ع بثحلا : بدخ هنإ // هن ءاع ع س  ىسركللو : ىمركلاو )١(

 , اع نيبنس : نيبتيس // ع هنكل : هثكلو (؟) . .ه ةيقيقحلاو : ةيقيقحلا // هى ل
 : دمب نم // ه كلذ دعب نه و ى اع ٠ مع « س نم ةطقاس : كلذ // ى وده« لذ ءم

 . اس نم ةطقاس : سفنلا . . . لوقك (4-م) . ن ةلالد ال : ةلالد (4) , ه نم ةطقاس

 .ن هجرخم : هجرخم // ن نوكيف : نوكف )٠١( .عرمأ :رثأ (5)
 )١١( اع وحم:عون . )١7( ضحلا//. ه6. ن .م.اعع.عخواس و س . د سيلو :سيلف :

 س نم ةطقاس . )١4( ؛ س ميهفتل : مهفل // اس نيسمتلم : نيلممتسم // س ظفللا ل- : كلذ
 .ى اه هنو مىاع . ع ءاس ءد مهغيل )١١( اع ابكر : اهكري // ى نم ةطقاس : ابنأل .

 )١5 -1١١( ى نم ةطقاس : تناك .... فورح نم ٠ )١5( س نم ةطقاس : لدن .

 ةرابملا : ءافشلا (؟)



 انيلأت ةفلؤم اهنأل ب اظافلأ تناك الصأ لدن مل ولو اهلرظ ؛ ًائيش اظافلأ اهنوك نم اهبلسن

 . أاظفل نوكي نأ نع اعنام « توصاههف ثيح نم « اهلالد سيلو « فورح نع ايرايتخا

 كنك امنركو م تاوصأ نم ةمطقم قورح نم كلؤم هنأل ال وهانإ هىشلا نإ
 نكن ا بجوي نأ نع الضف ةلاد ريغ وأ ةلاد كلذ مم نكن بجوي سل

 قحلي ام ضعب هقحلي توصلا وهو ةداملك اهنم اءزج نوف ؛ عبطلاب ةلالد ةلاد ريغ

 . توصلل ىلع ةلاد اهنوك رئؤي ال ام ةلملا يف كلذ رثؤي الف « توص هنأل « توصلا
 لادلا نم معأ لادلا نإف . بجاو هيف ؤطاوتلا لاخداو حيمص ريغ ضارتعالا اذه نذإف

 نوكيف كارتشاب امبملع عقب لادلا لعجي نأ الإ مهللا ٠ رخآ هجو ىلع لادلاو ؤطاوتلاب

 . مسالا كارتشاب اضيأ ةميهلا حايصو رئاطلا ةمغن ةلالد ىلعو مسالا ةلالد ىلع اعقاو

 لصفلا لعبت نع ىنفي" كلذ ناكو « كا رتشالاب هلك كلذ ىلع عقي امنإ الاد هن وك ناكنإف
 « ىتاملا بسحب بلطت امنإ موسرلاو دودملا ف لوصفلا نإاف « ةلالدو ةلالد نيب
 كلذ نكي مل نإو « توصلا ظذللا لدب لمجي امدنع ةمق لاملاو . ظانلألا بسحب ال
 ناكو ظنللا انذخأ امل انك ذإ « نيتلالدلا نيب لصفلا داريإ ىلإ وحن انإف « اينغم
 « اهنيعب نيتلالدلا ىدحإ ًالاد نرقن مل « ٌلادلا هب انرقو « ٌلاد ريغو ًالاد نوكي

 . نيتيصاحلا ىدحإ ىلع لدن نأ جاتحنف « توصلا ان ذخأ نيح انلعف ام اماع ًالاد انرق لب
 هيلع حلطصا ام الإ لادلاب ىنعي' سيل هنأ لع <« لاد اظنل » ليق اذإ هنإ : ليق ناف

 نامز ىلع لدي هنأب فدرأو لاد توص لبق اذإ لاحلا كلذكو : لوقنف « سانلا

 لاد هنأ وه امنإ انهاه هب دارملا نأ هيلإ قبسي هسفن نهذلا نإف ٍ؛ كلذ رئاسو لدي ال وأ

 )١( اس لاد ريغ الاد : ةلاد ريغ (4) .م نم : نع (؟) .موىلو ؛س مل نإو : ملولو .

 . س لادلا : ٌؤوطاوتلا ( .٠ ١ ع ىف لس : مثؤيال )١( . ع مضولا» : عبطلاب (0)

 لاحلاف:لاحلاو )١( . ع نم ةطقاس : ىلع )٠١( . اس نم ةطقاس : ًاضيأ//م مسا: مسالا (9)

 :الاد//م نرتقي ؛ س قرفن ٠ نرقن .)١4( م نيتلادلا:نيتلالدلا )١1١( . ع نإف:نإور/// ه ء س
 . م لادلا ظفلل : لاد ظنا )١1( . م هانلمف : انلمف )١١( . ن نم ةطقاس : اهنيعب // اعالإ

 )١0( .اه تدرأو : فدرأو // اع نم ةطقاس : لاد // ع كلذلو : كلذكو )١8(به:

 ب امل : اممإ // ن و س نم ةطقاس .
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 ؛ ؤطاوتلا كذ نع اميمج نيعضوملا ف كلذ ىف" الو « كانه هيلإ قبسي ايو « ؤطاوتلاب
 هنوك سفن نم الو انوص وأ اظفل هنوك سفن ن. ادافتسم نيعضوملا دحأ ىف الو سيل ذإ

 نم هل هبتنيو لاقتنالا ليبس ىلع نهذلا هفرعي ءىثش وه لب « نامز ىلع وأ اتلطم "الاد

 ناظ نع نإف . نيتلالدلا نيب قرغلا تفرع دقو . ظفالا ةلالد ليبس ىلع ال جراخ
 « مثاهللا تاوصأو ظافلألا نيب قرفلا ةاعارم الإ نكي مل ؤطاوتلا داربإ ىلإ ج ودملا نأ

 ةعيدخو رمألاب نظ نسح كلذف « هبتشيو ككشي ناك ام جرخ « ظنل > ليق اذإو
 دعب قب دق نوكي نأ ىصعف « تيضق دق ةجاحلا نأ ناظلا اذه نمأ ىذلا امو ٍ؛ سفنلل
 ؟ هتاعارم ىلإ ج وع هاثدروأ ام سنج نم و ةكلكشتو هابتشا اًضيأ كلذ

 ديدحتلا ىف افلا هيلع لمتشي ام ىلإ دودحلا ف تئتلي نأ بجي ال ةلجلابو

 ناسنإلا دح ىف ليقل هيلإ ًاتَمتلم ناك ول اذه نإف ؛ نهذلا هل هبنتي ام ىلع اراصتقا

 نوكي هنأ ىلإ تفنلي نهذلا ناك ذإ « نسحتساو هيلع رصتقاو كاحض ناويح هنإ
 نوكي نأ بجي الو ناويح هنأ ىلإ تذتلي نهذلا نإف ء قطان مسج هنإ ليق وأ ءاقطا

 . هعضوم ىف هفاعتس ام ىلإ لب « طقف هسنن زييعلا ىلإ ًابجوم دودملا ىف ثافنلالا

 ًاتنل ٌدحلا ىف ذوخألا ناك نإو . ىنمم اهاه طاوتلا لاخدإل نأ ناب دقف

 « مسالا ةلالد الاد اهنم ءىش سيل ىأ ب عيطلاب مسا ءامسألا نم 4ىش سيل هنياف ؛ ًاتوصال

 ةلالدلا كلت الف . اه نيلادلا نء وأ اهنم عبطلاب اهنع ردصت ةلالدلا كلت نوكسن ثيحب

 )١( نع // س نيعوضوملا : نيمضوللا // ع الوأ : الو // ه ايفون ءع كبك :
 ءعاباس و نم نإو : نإف (4) خب هيلع : هل // م ىلعو : ىلع وأ (0) . س ىلع
 خب لاخدإ : دارإ // م جرحا : جوحملا // م نم ةطقاس : نأ (0) .ىويده ىم اع

 // .بن نم ةطقاس : نيب قرفلا // ع نم ل : ةاعارم )١( هكدكستي ؛ ب لكشي : ككشي
 .م هبشيو : هبتشيو // س )١( ككشتو (4) . ع تلصف : تيضق // اع نظلا : ناظلا :
 ه « س لمتشي الاه :لمتشي ام (9) . م لكستتو . )١٠١( اع لاح : كاحض(١1١).م لبقيا : ليقل .

 )١9( ى « ع هلممتداي ٍ, ه٠ ن ء اس هلمعتسا : هماعتس )١6( سيل ىأ // ن ءايثألا : ءاسألا

 ى نم ةطقاس :؟مسالا //اع الاد ىأ اهنم ءىعل : الاد اهنه ءىث . )١5( نيتلالدلا : نيلادلا
 ل نم ةطقاس : كلت // ن .



 نم نيتك فا قللا لع ةلالدلا ىلإ ثمبني انم بطلا الو « "مثالا ماي ىعيبط ”رمأ

 تناك ءاوس « نأشلا كلذ ىف اهلامتسا ىلإ عئابطلا ثعبنت ىتلا بطلاب ةلادلا تاوصألا

 هضعب اهضعب ءاعد دنع مئاهملا هلمفت اك « نأشب روعش اهب مقي نأ تّوصملا دصقب ةلالد
 ةثاغتساكو حنحنتلاك « رمأ ىلع هب لدتسي هعماس نكل « كاذل هنم دصق رينب نوكي وأ

 . هيلع ضبقلا دنع روفصعلا

 امدنع كلذو « اممأ لمج اذإ اممأ ريصب امنإ لب « هيف مط قاما سا حالا

 لئاقل نكل « ةفص ىلع الاد لَم ىأ «امسا هلَمَج كلذو . الاد ريصيف ةلالدلا هب دارب
 كلوقك ءامسأ انهاهو « « لدي هنم ءزج الو هنأ » مسالا دح تلمج كنإ : لوقي نأ

 ! ءامسألا ةلالد لدت ىهو فيكو « ءاهسأ اهنأ ىف كش الو« < ريصب الو «  نانإ الد

 ةظفلو <« اللا » ةظفل دج مث < ىععألا د انلوق ماقم موقي « ريصب الد انلوقو فيكو

 ىنعم أمهملعم نم فاأتيو ىنعم ىلع نالدي ريصبلا ةظفلو اللا ةظنلو . «نانإلا»

 « كلذك ىه ثيح نم « اهل مضوي ملو « ءاممأ تسيل ةقيقحلاب امنإ لوقنف ! لكلا

 : لاقي اكو «دودحلاكة در: '! ةوق ىف ىتلا ةغلوؤملا ظانلألا ةلمج نم ىه لب ءاهملع لدي مسا

 اهيكرت نأل لوقأ . قالطإلا ىلع كلذك نكن مل نإو « ةراجحلا ىئارو ةاشلا ىعار

 ةادأ نمو مسا نم بكرم هنوف « ناسن | اللا لثم اهسفنب ةلقتسم ةدرفم ظافلأ نع سبل

 كلذك مسرلاو دملا نوف م ةقيقملاب ءامسأ اهنأ ىلع لدت ال ءامسألل اهتقباطمو ؛ بلس

 ؛ ابلس اهف نأ نظنف ءاهف بلسلا فرح لوخدب رتغن نأ بجي الف كلذ عمو . امهنأش

 )١( س نم ةطقاس : هب // ه اهيلع : هب ىنمملا ىلع // اع نم لح : مزاي .
 . ع نايبلا : نأشلا// ى نم ةطقاس : مئابطلا // س نم ةطقاس : ىلا (؟)

 .ىءواه«ءلءم.ء.ع«يو سيدو ب نأش : نأشب // ع هب : اهم // اع دصقل : دصقب (؟)

 . اع نم ةطقاس : رمأ ىلع // ه نم ةطقاس : هب (4) .٠ ء س لمفت : هعفت //
 : تلمج (4) .٠ س اندنع : امدنع //م نم ةطقاس : امسا لمح اذإ )١( . سضعبلا : شبقلا (0)

 . اع وه : موقي // اع ريصب الو : ريص ال(١٠) .عاالالل : فيكو(9) .اس:ىف تلق
 )١( اع نم ةطقاس : نم . )١5( ن نم ةطقاس : ءامسالل . )١1( ٍباربتعي : رتغن .
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 عضوت نأو بلست نأو بجوت نأ حلصت لب ؛ بلس الو باجيإ اهمف سيل لب « الك
 نوكيو ؛ ةلصحم ريغ امسأ 'مسّنلف ءامسألل ةسناجلا ةبيرق تناك ْذِإف . بلسللو باجيإلل

 «رادلا فو » عوضوم اديز نيف « رادلا ىف ديز : انلوق ىف لومحلا يحك اهكح
 قلطملا لوقلا لثم سيل هفيلأت نكل فلؤم وه لب « مساب ةقيقحلاب وه سبلو « لومي
 ه سلو« مسا نمو ةادأ نم فلؤم هنأل « ةلكو مسا نع وأ نيمسا نع افلؤم نوكي ىذلا

 تاليوأتلا ىلإ تفتلت الو عضوملا اذه مهفت نأ بجب اذكف . ًاقلطم الوق اضيأ الو امما

 . اهنوطاعتي ىلا
 دئاز4ىث اهنم مسالاب نرتقا دق اهنإف ةف صم ىمشت ىتلا ءامسألا لاح كلذكو

 تاكرحلا نم ةكرح كللذو « مسالا درجم هيلإ ريشي ام ريغ ىنعم ىلإ ”ريشم ةيسإلا ىلع
 ٠١ مسالا امهدحأ نيئزج نم لصاح عوج كانه مم ىتح بيراعألا نم بارعإو
 رخآو ىنعم ىلع لدي هزج كانه دجويف « عومسملا نم هرج وهام هقحلي ام رخآلاو

 ؛ نكي مل هالول كح بجوي ةلجلابو ام ةلالد لدي نأ امإو قلطم ىنعم ىلع لدي نأ امإ
 ىنعملا ناك ولف ءءاعسألا نم هب نرتقي ناك ام ضعب نارتقا نع ًاعونم راص ام كلذلو

 تءضنا امنإ لب ءهسفن ىف مسالا ىنمم ريغتي لو هنراقي ام زاوج كح ريغت ام ريغتي م
 ١٠١ نم ءازجأ كلذ ميمج نإف « ةكرح وأ افطقم. ناك وأ اريك هدا ناك ءاوست# ةدانز ةنلإ

 نم هتل اهب مسالا راص اذإ ةللابو . ةراشإ وأ اليوط ىنعم ىنعملا ناك ءاوسو « عومسلل

 ع ل ءم.اع«ءعءواس د«. ب بس وأ: بسالو )١(

 ؛ىءده 3 ءمء عيد اذإو : ذإف // ى م بلسلاو باجإلا : بلسللو باجي رالل (0)
 هنوطامتي : ابنوطامتي (9) . اس نم ةطقاس : قلطملا (4) . ع نوكي : نوكيو // س نإف

 : براعألا( ٠١١ . اع ةيسالا : مسالا // س ريشأ : ريشي // اع ريشي : ريشم (9) .م واس

 اع نم ةطتاس : عومسملا نم ءزد وه امم )١١( . ى نم ةطقاس : لصاح // س بارعإلا

 .ىءن.ءم .اع.ع .ءد ءب رخآ : رخآو // ىء.ن « م ءد كلانه : كانه //

 نارتقا // ه نم ٍء اس ىلع :نع // اع راص : راص ام )١1١( . ىء ع دق: ةجلابو )١0(
 . اس مع : مكح // غ نم ةطقاس : ريغت ام )١4( .م نرقي : نرتقي //اع شعبو نارتقالا : ضعب

 ةطقاس : ىنمم )١5( .اه , س اعطقم وأ : ًامطقم ناك وأ //.س نم ةطقاس : ءاوس )١٠(

 . س راح : راص //ع . س نم
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 مسالا ىنمم ىلع ديز دقق هب قحلي نأ هنأش نم ام هب قحلي نأ نع ًاعونمم ةدايزلا

 عوضوملا لغش اذإ اك قلطم مسا وهو هلاح نم صخأ لاحب هب, راص :ىث درجملا

 كلذو ؛ هدحو عوضومل نركي ىذلا ريغ ىنعم ةلءجل نوكي ذئنيخل « ضارعألا ضعبب '

 بص ىذا مسالا « عومجملا نم ًاءزج ريصي. امهنم لك ضرعلا كلذو عوضولا
 نوكي ال هنراقي نأ هنأش نم ام دينا: ل نراقب نيديتملا راد لك وأ رمل

 دح نأ اكو . هب نرق عومسملا نم ءاجب فرص دقو ًامسا لب ؛ ادرحم "امسا ةقيقحلاب

 دح نإف « نكي مل وأ ضيبأ ناك دحاو "دح وه ءام ًاناسنإ نكسيلو « ضايبلل عوضوملا

 « شضايبلا هقحلي مل نإو ؛ هل نوكي ىذلا دحلاب وه هسفن ىف ضايبلا هقحل ىدلا ناسنإلا
 او نر ىلع وه ىذلا ما دح كلذكف « ضيبأ وه ثيح نم دَحي نأ الإ
 وه ثيح نم دحمت نأ الإ مسا وه ثيح نم « دحأو فيرصتلا هن ىذلا مسالا

 حلصي ال هنأ وهف ةيبر هلا ةغللا بسحب امأ « يار عبألا حم قحلي ذئنيحل ؛ فرصم

 هقحلب ال مفرلاب ديز . كلوق نإاف ؛ ءامسألاب نرتقي نأ هنأش نمام لك هب نرتقي نأ

 كلذكو < ناويح »2 وأ < ناك > وأ «©«برض »د هقحلم ال < ًاديز د كلوقو «< ىف د

 قمل اذإ ىذلا وه ىف رصللا مسالا نياف « ةينانويل ةغللا بسح امأو . لاب « دز د

 و قدصي مل < نآلا نثكو د <« نوك ١ و <« نكد كلوقك ةينامزلا تالكلا هب

 . بذك وأ قدص هذه دحأ هن نرق اذإ ىذلا وه فرصملا ريغلا مسالاو . ند

 ؛ريودتلا وه ضرع هيف بشخ وبف «ريودتلا هب نرث بشخ رولا بشحلاا نأ ام مث

 منصلاك ىنعأ « ًاقلطم ًابشخت عومجلا سيل نكل « ةدايز الب بشخ هسنن ىف وهو

 ن دحاو ل-: لك (4) . اع كلذ نم :كلذو (؟) . ه لغتشا : لغش (؟) .اه نم : نع )١(
 نم ءزجج // اس ةقيقحلا : ةقيقحلا, (1) .اس امهنم ل- :دحاو (ه) 2 .اع اهنم : امهنم //
 ءاع ءع .اس ,ء س . ددحلا : دحلاب //ع هقحم : هقحل (8) .اع نم ةطقاس : هب نرق عومسملا نم

 ى ع فرصتم : فرصم )١١( .اس كلذكو : كلادكف (9) .ى واه(« لن 2م

 :نم // ن نرقد :( ىلوألا ) نرتقي (١؟) . ن نم ةطقاس: ةيبرملا //ى «. ع ء اس امأو : امأ //

 . ه قحل : قحلأ // ع فرصتملا : فرصملا )١4( . ع كلوق : كلوقو )١5( . ع نم ةطقاس
 .ىءه نم اع« س ءد ى:هيف//س ريبدتلا : ريودتلا//اس روكذملا : رودملا(0١)

 ل



 لمحي ال ةلملا نإف « هيلع لمحت الو هتدام بشحلا نإف « لاثمو بشخ نم ذخنملا
 ناك فيرصتلا نم هقحل امو مسالا ةلمج ذخأ اذإ كس « نيئزلا دحأ اهيلع

 « فيرصتلا ف وه ثيح نم هيلإ رظن اذإ نكسلو « ًامما نكي لو تابكرملا ماكحأ ىف
 وهو هيف رظنلا نيب قرفلاو . ًاقلطم ًامسا ناك ًاقلطم هيلإ رظن اذإ و « اف مم مسا ناك

 ةلمج ىلإ رظنلاو فقسلا ىفهنأ عدملا ىفرظنلانيب قرفلاك ةلمثجا ىلإ رظنلاو فرمصم مسا
 دقو: هز دع لد آل لادا لنل قف رغما مسالا نإ لوقت نأ كن كلذكو فتسلاوعذجلا

 لديال لاد ظفل فيرصتلاو مسالا نم ةلصاحلا ةلملا نإ لوقت الو « اذدكو اذك هقحل

 . لدي وهو « نيئزيلا دحأ مسالاو فيكو « هؤزج

 ةنراقملا ةبج نم عقي ام ًاريثكو . ىرخأ مضاوم ظنحي نأ بجي قيقد نوناق اذهو

 هنم لصح ىتلا ةلمجا ريغ ءىثل ًاثراقم ذوخأم ءىثلا نأ لمي مل اذإ طلغلا نم عون

 اهنم عمتجلا ريغ « ةنسلا عم ىه ثيح نم « ةتسلا عم ىتلا ةدحولا كلذكو هنراقي امو

 لديو مسا نامزلا نأل كلذو ٍ اكوكش مسالا دح ىلع نكلو ةعبسلا ىه ىتلا ةتسلا نمو

 كلذكو « سمأ كلذكو « ضام نامز ىف ءىش ىلع لديو مسا مدقنملاو «نامزلا ىلع

 : كوكسشلا هذه لح ىف نآلا لوقنف « ضام نامز ىف لصاح هنأ ىلع لديو "مسا مدقتلا

 سفن نامزلا نوكي نأ اهدحأ ةثالث هوجوب نامزلا ىلعو ىنعملا ىلع لدي ءىثلا نأ

 : ةاينان يووم اذإو // م ءاع اس ء س نم ةطقاس : افرصم (4) . ى لمج : ذخأ (؟)

 سءب كلذلو : كلذكو (1) . ع نم ةطقاس : هنأ // س ع رجلا : عذجلا(0) ٠ اسنمةطقاس
 : مل اذإ )٠١( . اسلوقن : لوقن الو (7) . م ء اع هظفل ٠ ظفل // ع « س نم' ةطقاس : كل //

 , اع ع. د ىذا : ىلا // م نع ءىعل , ه , س ريغو ءىشلاب : ريغ ءىثل //ه ال اذإ  سآل ذإ
 : ةتسلا مم ىه ثيح نم // اس نم ةطقاس : ىتلا )١١( . م , اس. لمجحم : لصحم // ىءينذءم

 نم ةطقاس : ىف // ى لدي :لدبو // ى ل .م ,د مدقملاو : مدقتلاو )١8( . م نم ةطقاس

 . ه رمأ : سمأ // اع سمأو مدقتلا كلذكو : مدقتلا كذكو سمأ كلذكو // س
 ):١( هنأ //ه .ءن م ءاعءاس ءس « د نم ةطقاس : مسا // اس مدقتملا : مدقتلا :

 .ه(ى نم .اعءاس سد رمأ )١١( س ءد ىنعم : ىنمملا // ن ءىث ال : ءىعلا «٠

 .م(د نم ةطتاس : نوكي // ى نم ةطقاس : ةثالث//ى ه٠ بن .م(ىاعواس



 ثلائلاو « سنن نكي ملنإو هيلعلولدملا ىنعملا دح ءزج "نامزلا نوكي نأ ىناثلاو «ىنعملا

 فيرممتلا هيلع لدي انارتقا هب نرتقيف هقحلي ىنعملا نع ًاجراخ ًائيش نامزلا نوكي نأ

 ديرجتلا نإف « هقحلي نامز نم هيلع لولدملا أربي نأ وه نامزلا نم ديرجتلا ىنممو
 ءىش نع ةئربت وه ديرجنلا نأ ىنعأ « قحال ضايب نع ةئربتلا وه ضايبلا نم
 هنأ هب ىنع « بوثلا نع نالف درج ليق اذإو . حراخ نم ًاقحال ناكل هنع أربي ملول
 ءزج الو هتاذ ال ءهل اح ال بوثلا كلذ ناكل نبي ملول ىذلا بوثلا نيبو هنيب نيبأ

 نإ لاق نم نإق ب هل دح ءزج نع وأ هناذ نع درج هنإ لاقي ال ءىثلا نإق ؛ هل ّدح

 تدرج دق ةيناسنإلا ةدام نأ ىنعي نأ الإ أطاعش لاق ةيناسن إلا نع درحتي دق ناسنإلا

 نإ لاق نإ كلذكو ًاضيأ اهنع ًاجراخ ًارمأ نوكن ةيناسنإلا ذئنيل . ةيناسنإلا نع
 . روكذملا هجولا ىنمي نأ الإ « الاحم ناك ةيناويحلا نع درجت ناسنإلا

 ةنمزألا نم هقخلي نامز ىلع هعم لدب ال نأ وه « نامزلا نع درجب » ملوق ىعف

 نع ًادرجمو نامّرلا وه ىنعم ىلع لدي نامزلا ظفلف . ايذكوأ ًاقدص هب هقوحل ناك
 هدح ىف دجوي ىنعم ىلع لدي مدقتملا ظفلو نامزلا هيف ناكهنأ ىلع ةظفللا لدن نامز

 لد مدقت ليق اذإ ىتح جراخ نم هابإ قحاللا نامزلا نع ةلالدإا درجم هنكل نامزلا

 ةربعلا نإف ؛ ايدك و أ تح اذه ناك ءاوسو هل نيعتو هقلل نامز ىف مدقتم ىلع ددليح

 سمأ كلذكو . بذكوأ قدص ىه ثيح نم ال ظفل ةلالد ىه ثيح نم ظفللا ةلالدل

 امبإ ديرجتلا نأ عت نأ تئش اذإو . هارحم ىرجي ام كلذكو ام نامز هسفن وه

 . ةماكلا دحلمأتف هب قحلملا نامزلا ىلع ةلالدلا هب نرتقت الوىنعم ىلع لدب نأ هب دصعقب

 : نيم (1) .ه ءب نم ةطقاس : هنأ )٠( . اس ةئربتلا : ةئربت (4) . س نم ةطقاس : دح )١(
 اس نم ةطقاس : هنإ // ه هل لس : لاقيال (0) . اع ءزحو : ءرج الو // ب نكي
 . اعءس نم ةطقاس : (ىلوألا)دق () ٠.ى ء ع . ب هتاذ : هل // اس ء؛ س درج : درجت //

 : هب // س نم ةطقاس : هقوحل .٠ )١58( س نع : نه // ع هب لح : هقحلي )١١(
 : مدقتملا //ع اضيأو : ظفلو// ه ظفللا : ةظفللا )١١( . ع « س ًادرحب :ًادرحيو// ه نمةطقاس
 م ةلالدلا: ةلالدل )١5( . م مدقم و س مدقت : مدقتم )١6( . ن نم ةطقاس : هليإ )١:4( . ط مدقملا

 . س نم ةطقاس : ( ةيئاثلا ) هب )١4( . ع ٠ ب ظفللا : ظفل //

 لح



 ف”للاثلا  صقلا

 لصف (>)

 ةملكلا ىف

 لدي اهئازجأ نم دحاو سبلو « نامز ىلع هيلع لدنام عم لدت اهنإف ةملكلا امأو

 ؤطاوتب ةلاد ةظفل ةملكلا نوكتف . هريغ ىلع لاقيام ىلع ليلد ًادبأ وهو هدارفنا ىلع

 ءىث ىلع اهنلالد تلمج ةماكلا نأ لمأتف . ليقام رئاسو نامز ىلع هيلع لدنام عم لدي

 اذكه ديرجتلاب لدي الام ناك ذإو . هنم ءزج الو وه وه سبل هعم هب نرتقم نامز ىلعو
 نإ : ليقف ؛ لوألا ماعتلا ف اذه رسفو . هانركذام هتروص ديرجتلاب لدي اف « هتروص

 لدا الوب نفط عل ليلا نأ :هةكس نول قراني عمان ر1ان | رغااقف ىف
 اهممسيام ىه ةماكلاو . نامز ىف ةدوجوم ةحص ىلع لديف.حص امأو « هب نرتقم نامز

 نيينانويلا دنع لوألا عضولا ىف ةملكلا تناكدقو «المف برعلا ةغل ىف رظنلا باحصأ

 ىضاملا نامزلا ىلع اذهب لدي نأ ديرأ اذإ مث « رضاحلا نامزلا ىلع نامزلا نم لدن امإ

 ةلك دارفإب ةداسعلا ملل رج ملف برعلا اماون. لصألا طلح مم ةدايز اهب نرق لبقتسملا وأ

 « رضاحلل ىتلا ةملكلا لكش هنيعب وه لبقتسملل ىتلا ةملكلا لكش نإف « رضاحلل

 نايبلا ةدايز اولواح اذ. « لابقتسالا ىف ىأ ىثميو لاما ىف ىأ ىثمي اديز نإ : لاقيف

 ءاع« س امأ لوألا مامتلا ىف لبق : امأو (4) .اع ةملكلا دح ىف : ةملكلا ىف )١(
 ع اهدارفنا : هدارفنا (ه) . س نامزلا : نامز //عامأ لوألا ملعتلا ىف ليقو ه ى ءاه

 : همم () . م. س نه ةطقاس :لدت اه مه // ن ىلع : مه(5) .٠ ع لدي : لاقي //
 : لدي الام // ى . هنإف ٍ,اس اذإف وه نوءمءاعءع ءسءدذا :ذإو //دذإ ل
 : رظئلا )١١( . ىو ن ءم.اع ع اس( ء سءد هيمسي ام: اهمسي ام )٠١١( . ع لديبام ال

 . اس نم ةطقاس : ىلا )١4( .ىءينز م .اه.عءاسو سيد ام : اذب )١0( . ن قطنملا

 .م اس ةطقاس : ( ةنناثلاو ىلوألا) ىأ )١١(

 ذو

 َه رابسلا : ءافشلا )0
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 ىضتقاف ىثمي فوس وأ ىشميس اولاق وأ «لاحلا ىضتقاف ىثمي اذ وه اديز نإ : اولا
 . هب قحلي قاملإب كلذ نوكيو «لابقتسالا

 : لاقيو « هربلا هاتأ دق نوكي اكححص اديز نإ : اولاقف ىضاملا نم هل اوراعتسا امبرو

 . لابقتسالل ىشعي عوضومو ىفاملل حص عوضوم نكل فلس اف وهامل ًاضيأ حص
 . ًاقتشم اما لب « ةملكس يلف حيحص هنأو شام هنأ امأو ء« صاخ لكش لاحلل سيلو

 لدي الو ليق ام ىلع لدي عوضوملا مسالاف ؛ ةملكو قتشم مسأو عوضوم مسا انه اهف

 هل قتشم رمأ هل دجو نيعم ريغ عوضوم ىلع لديف قتشملا مسالا امأو « ةتبلأ عوضو.ىلع
 . امهنيب ةبسن ىلعو نيمم ريغ هل عوضوم ىلعو رمأو ىنعم ىلع الاد نوكيف « مسالا هنم

 ىثملا نأ ىلعو نيعم ريغ عوضوم ىلعو ىثملا ىلع لدي هنإإف « شام : كلوق كلذ لائم
 هنإاف « ىثمي : كلوقك « ةبسنلا نامز وهو « نامز ىلع كلذ عم لدنف ةملكلا امأو . هل

 كلذ نوك ىلعو « هل ىثملا دوجو ىلعو « نيعم ريغ عوضوم ىلعو « ىثملا ىلع لدب
 ىثمأ : مهوق نإف « ةلك وه المف ةيبرعلا ةغللا ف ىمسيام لكس يلو . لمقتسملا ىف

 « صاخ عوضوم ىلع تلد ةزمهلا نأل كلذو ؛ ةقلطم ةلك سيلو « مدنع لمذ ىشميو

 ىثمي كلذكو « اينك وأ اقدص تيشم وأ ىثمأ : كلوت راصف . ءانلا كلذكو

 اهموبفمو « ثيشم انأو ىثمت تنأو « ىثمأ انأ كلوق مح ىف كلذ نأكو . تيشمو

 . دحأو موبذم

 «ةيكرموأ ةدرفمن وكن نأ امإ واخنال ةظنللا هذه نإاف ء رظن عضوم ةقيقحلاب اذهو

 )١( فوس وأ // د لاق وأ : اولاق وأ // نيدىذ وه: اذ وه // س اولاقف : اولاق :

 س فوسو . )١( اع هنوقحلي : قحلي // م لاحلاب : قاحلإب . .
 «س هيف ل :وه (4) .ىوءه عامل : ل // ع نم ةطقاس : اورامتسا(؟)

 ..هه نوم .اع . اس و س ٠ د ليقتسملل : لابقتسالل // ن . د نم ةطقاس : امف // وه

 . ىء ع ممالاو : ممالاف // س انبف : انه ابف (1) . ه هنأ امأو : هنأو ()

 . اع نم ةطقاس : هل(4) .٠ ى ءه قتشي : قتشم //ماه ل : ( ىلوألا ) ىلع ()
 .ب ذأ: نأل(8١) .ىءن(ءم.اع.ع اس ء س ءد ىعم : ىتملا(9)

 .ىءاه(« نءم .ءاعءاس سعيد تناوأ:تنأآو(١٠) .مابنكو: اذكوأ )١4(
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 نأ ىلع لوقلا انمزج دقف ةبذاك وأ « ةقداص نوكت نأ ىنبني الف ةدرفم تناك نإف

 امل نوكي نأ بجيف ةيكرم تناك نإو «بدذك الو اهف قدضال ةدرفملا ظانلألا

 تلد ىثمت نم هاتلاو ىنعم ىلع تلد ىثمأ انلوق نم ةزمهلا نأ ببف . لاود ءازجأ

 نم ةبكرملا ةظفللا نإاف ؛ هوجولا نم هجو, ىنعم ىلع لدي سيلو ءزج قابلاف « ىنعم ىلع
 ناك نإ ةتبلا هسفنب اظنل نوكي ال نأ امإ « ءاي مث ء نيش مث « اهب أدتبم ةنك اس ميم

 ناحل ند قنم ىلع لو أل اتا قزك وأ هب ادهتمال انا نأ نع لان ان اح
 دعبي الو . ةريثك تاغل ىف نك اسلاب ءادتبالا زوجي دق امك « هب أدت نأ نكمأ نإ

 قدصال ىذلا اضيأ ىثمي نوكيسف بكرملا كح ىف وأ ابكرم ىشمأ ناك نإ هنأ نظي نأ
 نوكي نأ ىف طرشب نييعتلا سيلو بئاغ ىلع لدت ءايلا نإف «ايكرم « بذك الو هيف
 نيبو ىثمي كلوق .نيب قرف الو نيمت مل نإو تالد ناسنإ تلق اذإ كنواف « الاد لادلا

 ًاظانلأ نوكت الو« تانكرم ابلكةلبقتسملا تالكلا نوكتسف ىشع ام ءىش كلوق

 « ةيكرملا كح ىف وأ ةيكرم ًاضيأ ةقتشملا ءامسألا نإ : لوشن لئاقل كلذكو طبق

 ىلع هب ةلاد تراصف اهب تنرق روص نمو ؛« ىثملا فورح ىه ةدام نم ةلصحم اهنإف
 ىلع لدي ءزجو « ةداملا وهو يعم ىلع لدي ءزج : ناهزج اهلف . نيعم ريغ عوضوم
 . ةروصلا وهو رخآ

 نوكي امي قطنملا ةعانص ىف رابتعا ال هنف الوأ هلك كلذ ىف لوقت نأ بجي ىذلاف

 .د ناك: تاك(؟) .اع ع ءاس 2« سدقو : دقف )١(

 ءاع٠ ص .ءد سيل : سيلو // ه , نس قاونلاف : قابلاف (:) .اه لادو : لاود (؟)

 :نوكب وأ //اع .س نم ةطقاس :(ىلوألا ) نم (1) .اه نم ةطقاس : هسفنب (0) ..هءنءم

 .اس دعبي الف : دعس الو //ع نك :زوج دق // ع نم ةطقاس : نأ () .ع ناك نإو

 ىع عب س نم ةطقاس : نإ //ه نه ةطقاس : هنأ (م) . اس نمةطقاس : نأ دعبي (م9)

 .ه ءاس ءد نيمتلا : نييعتلا // ع نم ةطقاس : هيف (4) .٠ ه ء س ىعم. : ىعمأ //

 :لوقي ... اهلك )1١١- ١8( .هملو : مل نإور//ك//س كنإو : كنإف //م رادلا : لادلا )٠١(

 ب ىو : حم // د نمو : نم // ى ةلصحللا يح ىف : ةلصحم )١١( . م نم ةطقاس
 : هلك //د ىذلاو : ىذدلف )١١( .ب رخآلا : رخآ )١٠6( . ه « س نم ةطقاس « هب //

 .ىديه(.لءاعوءعي اسوس دامأ ل
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 فلؤملا ىنعملا لمجي نأ تاغللا نم ةغل ىف قفتي اميرف « عصو مضوو ةفل ةنل بسحب

 ىرخأ ةغل نوكت مث . ادرفم ظفللا نوكيف هانعم نم ءزج ىلع هنم ءزج لدي ال درفم ظفل
 مجرت اذِإف « بكرم ظفلب الإ هيلع لدي الو درفم مسا فلؤملا ىنملا كلذل اهف عضوي مل

 ظنل هن اف لهاجلا لثم كلذو ءايكرم الإ هظمل دجوي مل ىرخألا ةغللا ىلإ ظفالا كلذ ىنعم

 اهدحأ : نيظنل نم بيكرت هيف ظنل لب « درفم ظفلب ةيسرانلاب هيلع لديالدرفم ه
 تفتلي نأ بجي الف « نادان » لاقيف . ملاعلا وأ لملا ىلع رخآلاو « مدعلا ىلع لدي
 ظنلب هيلع لدي نأ ىنعملا اذهل نأ معي لب « ةنيعم ةغل ىلإ هم شأ امو الذ ىف قطنملا

 ةيبرعلا ىف تالكلا نم ىضاملا نإف « برعلا ةغل ىف تالكسلا لاح كلذكف . درؤم

 كلذكو « ىثم : مكوفو « حص : ملوقك ةتبلا عوضوم ىلع هنم ءزج لدي ملاهريغو

 عوضوملا ىلع هنم ءزجحب ةلالد هيف سيل هنإاف « دنكب » لاقي اك سرفلا ةغل ىف لبقتسملا ٠

 « ةدرفم ةلك لمعتست ال سرفلا ةنل نإف « عضاوملا ضعب ىفو ةتملأ نيعملا ريغلا

 ريصي ه انلوقل اقباطم ناك مجرن اذإ اك دوش تسرد حصي لوقت ثيح الثم نولوقي لب
 . ةملكلا ماقم امئق هتلمج نولعجيو ةينامز ةلك هب نونرقيو مسالا نوذخأيف « « احيحص
 ةملكسلا ىلع ةلالدلا ىلإ ةلاحمال نومجرْملا رطضا ةنصلا هذه ىلع سرفلا ةغا عيمج ناك ولف

 ةفل وم ةلمقتسملا ةملكلا نأ ماهوألا ضعب ىلإ قبسي دق ناكف فلؤم ظفلب ةليقتسلا ١٠ه

 . درفم مما هل سيل لهاجلا نأ هلثم ىف هيلإ قبسي دق ناك اك ةدرفم ةلبقتسم ةلكت سيلو

 ةلك تاغالا نم ةغل ىف نكي مل اذإ هنإ ىتح ةغل ةغل بسحب قطنملا رظنلا نكي ملذإو

 اع « ع درفملا و اس بكرملا : فلؤملا // ىء(ه اع ع ءسء د« ب هيف : امف (©)

 : ةغللا // ىع« ع ىرخأ ةفل : ىرخألا ةغللا (4) .ه . نس لدي الف : لدي الو // ىءم

 . ى لماخلا ؛ س لصاحلا : لهاجلا // د ىوقألا : ىرخألا //ب ذل

 هبشأ امو : ههشأ امو (7) . ب نيتظفل : نيظفل//ع ةظفل , ى ءاه ء س ظفلب : ظفل (0)
 .ه ءزجن : ءزج //عاهريغو : اهريغو (ه) . س كلذكو : كلنك_ ة(م) . م. اعءعءاس ءد

 ةطقاس : ةلبقتسملا. .. ظفلب )١١( . مع نولوقي : لوقن(7١) . ع درفم : ةدرفم )١١(

 ءسء د ااذإو :ذإو )١0( . م.نمةطقاس : ةدرفم // س ىنمع ل : تسيلو )١56( . م نم

 . ى معو د ةفل : ةغل ةغل // ع نم ةطقاس : قطنملا // ع نإو ؛ ىءه
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 كلذكف ثالثلا تازكلا ماقأ ىلع ةلالدلا ىف كقذ نييقطنملا رض رضاحلا ىلع لدت
 ةملكلا لدب اهل نوكي لب « ةلك احل نوكي ال نأ ىف ةغللا لهأ قرامت نييقطنملا رضي ال

 قطنملا ربتعي نأ بجي لب « ةملكلا هيلع لدت ام ىلع لدي رخآ ظفلب نورقم ما
 لاد ظنل نوكي نأ نكمملا نم ةلاحم ال هناف . ةغللا ىف عقي نأ نكمم وهو « دملا هبجوي ام

 برعلا ةغل ىف نكي مل نإف « ةملكلا وه كالذف « درفم وهو هنامزو ىنعم ىلع ؤطاوتب

 . جرح الف

 ناكف شام ىف وأ ىثم ىف ىثملا فورح ةدام, تنرتقا ىتلا ةئيهلا ثيدح امأو

 نإ .هنإف © هزجلا اذه لكع ىلإ تنئاي.نأ بحب الف + عوطوم لع لدي ةكبا نم اهزج
 عومسملا ءازجأ ىبف ةلملا اهم مئتلتف بترتت ءادجأ ةلمج نم ءزج انه اه ءدلاب ىتعي

 نم هوعدا ام نإف « كلذ دمبو . ةنوصم ريغ وأ ةنوصم افورح وأ مطاقم وأ اظانلأ

 ؛ طلغ وبف ىثمي ام ائيش نإ انلوق ةوق ىف هنأو <« ىثشع » انلوق ىف قدصلا دوجو

 ءايلا تناكو « برعلا ةغفل بسحب بكرت هيف ناك نإو <« ىثمي » انوق نأل كلذو

 ىأ ىلع لدي هنأ نيمم ريغ عوضوم انلوق ىعم سيلف نيمم ريغ عوضوم ىلع لدت هنم
 ناسنإلا ليثمت ىف رك ذ ىذلا هجولا ىلع تايلكلا نم ىلكت حن ىه رومأ نم قفتا دحاو

 نيعتي مل ناك ن إو « هريغ نود هسنن ىف انيمتم اعوضوم هل نأ ىلع لدن ءايلا نأ هب ىعي لب

 ريغ وهف هيلإ ةبجوم ةبسنلا نق « نيمتيف هيلع لديو رسفي نأ جاتحيو « بئاغ وهو
 ىثلل نأ اذهب ديري سيل « ىثمي » لاق اذإ لئاقلا نإ . هجو نم نيعمو هج و نم نيعم

 نم ائيش نإ لوقي هنأك نوكي ىتح « ناكء ىش ىأ « ملاعلا زودأ نعكعاو: ىف ةوجوم

 )١( د نمةطقاس : اه ن وكي لب ةلك //م ءاع ءاس . سقما : ةغللا // اع قطنملا : نييقطنملا .

 ضشاموأ : شام ىف وأ // ى ىمسلا: ىعملا // هن .م.اع. س . د امأف : امأو ()
 .مهوعدءامم : هوعداام(١١) ى ءألا : ملت // ى تدار 2 بئارتن (5) ٠ اع ناكو:ناكف //ى

 رك 3//س نم ةطقاس : هجولا(4١) . ع سيلو : سيلف (١1١؟) . عب وجو : دوجو )١١(
 . انيمتم // ع نم ةطقاس : ( ىلوألا ) نأ // س نم ةسقاس : هب )١6( .ه اانركذ ء مهركذ

 ٠ ب نأك .|- : تح )١84( ا ء اس نيمم : نيممو )١0( . س نإو : نإف .٠ )١1( ب انيمم
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 ناك ىنعلل اذه ىثميب ىنع نإ هن رف . ناك ءىش ىأ ىثملا هل دوجوم ملاعلا ىف ىتلا ءايشألا
 ماعلا ىف نكي مل نإ ابذاك نوكيو ىثمي ءىش ملاعلا ف ناك نإ اتداص نوكي ىشمي هلوق
 دئنمحل « ىثمي ماعلا نم ائيش نأب محلا ىنعم هانعم نأ ىلع ىثمي ذخأ اذإ ئشع ءىث

 : كالوق نأ كاذو . ىشْي ملاعلا نم ائيش وه ديز نوكي ىتح ديز ىلع هلمح حلصي ال
 ايشم هل نأب نوصولا ملاعلا نم ءىثلا اهدحأ : نيينعم لمتحي ىثمي ملاعلا نم ءىث

 هيف قدصالو لج بيكرت ال ديم#ت نتكرت نيك رتلا اذه نوكمف « اذك نامز ىف

 هيف لخدي ال اهلوأو 2101 هنأب هيلع 5 ماعلا نه ايش نأ وه ىتاثلاو « ذك الو

 ىثمي ظفلب هيلع الوادم اهدحأ سيلو . هيف لخدي دقف رخآلا امأو « نإ برعلا ةغل ىف
 امما كالذ ناك درفم ظفلب هيلع لد اذإ ىثمي هنأب فوصولل ملاعلا نم ءىشلا نأل كلذو

 ديز ىلع ليحي ال هنو رخآلا امأو مسالا لمح ديز ىلع لمحي نأ حصيو « ةلك نكي مو

 هلخدي ىذلا هجولا ىلع وه سيل ىثمي ىنعم نأ ناب دقف . درفم مسا ةوق ىف وه الو ةنبلا
 هتلالد لب « ليبقلا اذه نم نيعم ريغ ىنعم ىلع الاد هن وك سلف « بذكلاو قدصلا

 عوض وم هل لصاح هنأ ىلعو « ناك ىنمم ىأ زيوجم ليبس ىلع سيل نيعملا ريغلا ىنمملا ىلع
 رمآلاو . ظفللا ةلالدب نيعي لو هب حرصي ملو هسفن ىف نيمم' هنأ ىلع لب « ناك فك ام

 « لئاقلا دنع نيعتم هنأب هلع عم ماسلا دنع نيعتم ريغ وهو هب ميرصتلا ىلع فوقوم

 نإ ىتح « رمضملا كلذب حرصي نأ ىلإ بذكي وأ قدصي ثيحب هريصم ىف فقونم وبف

 نيعتيال ناك نإ و « ماعلا ىنعملا نوف « زاج ناكفيكوأ اصخش وأ اماعىنعم رمضملا كلذناك

 اذإو : اذإ () .م نم ةطقاس : ىثمم ....ًايذاك نوكيو ىغثمر (مس ؟) .ه ناكلس : نإ )١(

 : ءىعلا //م لمح :ليتحم (0) . ه انلوق : كلوق // ى نم ةطقاس (ةيئاثلأ ) ديز (4) ١ ى « ع
 // اعام : اذك//س نه ةطقاس : ىف (1) . ن ىعم ال : ًايشم هل // اع ناف : نأب // م ءىعل
 //ه ٠ ع نم ةطقاس : ىف (8) . اس مل ل : ملاعلا // س نم ةطقاس : وه (7) . اع ديقت : دييقت
 .ه لخديف :لخدي دقف // اع رخآلاو :رخآلا // ع نه ةطقاس : امأو // ن « اع نم ةطقاس :نإ

 . د سيلو : سيلف .٠ )١5( ع ىنمملا : هجولا(١١) . اس هنأ : هنأب (5)

 س نإ : إو //س ماعلا : ماملا//م ًايصخش : امخش )١7( . س بذكيو : بذكي وأ )١1(

 . ع نيعي ال ؛ س ريغتي ال : نيمتي ال //

 في



 دجوي ثيح نم ءىثلا نوف . رومألا ةلمج نم هسفن ىف نيعتم هنرظ « هنايئزج ىف
 نوكن تايئزج نم هيلع مقيام ناك نإو « نيعتم لوقءم ىنعم وه ائيش هسنن ىف
 ىرخأرومأو م<لاورهوجلا نمدحاو لك فلاخي نيعتي ثيح نم وهو « نيعتم ريغ هن

 رمضملا كلذب حرص ىف ٠ اهلع لاقي اهضعب ناك نإو « الوقم هنن ىف سيل ناك اذإ

 2 بدك الو قدضتي نسله لقو» ذك ىوإ اهدنه دك لوقلا راه قشنلا ف ىوتملا

 ء هدارفناب بذكي وأ قدصي هنأ هوتي ناكى ذلا هجولا ىثمي انلوقب ىنمن نأ زوجي سل ذإ

 جاتحي سيلف « نيعو عوضوملاب انه اه حرص دقف . ىشمي وأ ىثمأ انلوق كلذك سلو
 انيعت دشأ الو صخش ىلع هيف لد هن « ىرخأ ةرم عوضوملا كلذ مماسلل رسسفي نأ ىلإ

 هنايئزج ىلإ تافنلا ريغ نم عوضوملا وه هنأب ماع ىنعم ىلع هيف لد ولو صخشلا نم
 ٠ ةبمشلا امأ و ؟ هنيعب صخش ىلع هتلالد تناك اذإ فيكف ؛ ابذك وأ اةدص نوكي ناكل

 ىناثلا ءزجلا نأ بيس « ىثمأ » كلوق ىف دوجوم ريغ بيكرتلا نأ ىلع تدروأ ىتلا
 لدت ال ىتلا امنإ ةملكسلا دح ىف ليق نكي مل هنإإف الوأ امأ : كلذ نع باوجلاف « لدي ال

 ٠ ىث ىلع لدي اهئازجأ نم ءزج اهل دجوي ال نأ لب ؛ هسفنب ىنعم ىلع دحاو لك اهؤازج

 نكي ملو دحلا لثنا رخآلا لدي مل نإو لدي هزج اهل دجو اذإو ةتبلا اهكح نم
 ,ه ن٠ لدي مل 'ءزجراص اذإف ءلدي ظنالا نأ م هنإف ايناث امأو . ةلك هنأ هب نونظملا

 اذإ 3 « ءزج ىف ثدح نم لدن ةلظقللا نركس نا زوغفف كاذك هزه وه كيخ

 .د نوكل : نوكت // اع نم ةطقاس : نوكن تايئزج (؟) . ه هرومأ : رومألا(١)

 .ه ٠0 س تاالوقمللا : دحاو لك // س وه لع : ثيح // اع نم ةطقاس : هتحم (0)

 .اع نم ةطتاس ٍء س ةلوقم : الوق» // ع نم ةطقاس : سيل // ى ع« سد( :اذإ(:4)

 :اعىعلا : ئكع (5) .م هلق هع. ع هلبق وهو : هبلقتو (0) .٠ د ىذلا ل- : رمضما//

 :ولو(9) .ى ها( ن .م .ءاعءع ء سد انييعت :انيعت // م نمةطقاس : ىلإ (4)
 : مسازءأ نم // اعاهازج :اهؤازجأ .  )١0( ع نم ةطقاس : ىف (1١؟) .٠ سولف
 : لدي :ز> اذ دجو اذإو ةتيلا ابرك نم ءىث ىلع(١-١1*).ه . م .ءاع .ءاس « س نم ةطقاس
 . ع نكي مل نإو : نكي ملو )١4(  .اع , س لدي ءرج اه دجو اذإفو ه , م ءاس "نم ةطقاس

 )١١( سن هناالف : هناف // ى هي نءمءاعءاسءسودءب ةلك ل : ةلك . ) )1١1كلذ ...

 .د نم ةطقاس: ءزج

 فو



 صخشلا ىلع ةزمحلا تاد ىثمأ لبق اذإ هنأ مت تنأو . لدت مل تدرفنا

 ىبعم ىلع سفنلا هبنيف ىعملا ىفاب ىلع لدي ءايلاونيشلاو مملانم فلؤملا ظنللا ىفاب مث « لئاقلا

 نوكيف « لمعتسي الو كلذ ىلع هدحو لدي ال ناك نإو ةزمهلاب نورقم وه امدنع ىثملا

 عهيلع لدب هنأ هيف كشي الام ىلع اءزج لمعتسا اذإ لدي ةزمهلا دعب قابلا اذه

 . ةهشلا هذه لح ىف ايفاك اذه نكيلف . لدب الف ادرفم امأو

 ةدايزلا نم هنع هب انربع اع قحللل نأ وهو ءىُش نع ثحبن نأ نآلا قب دقو

 ؛ دملاب تقلا ةصاخ وأ دحلا نم ًاءْزج هريغ ىلع لاقيام ىلع ليلد ادبأ وهو انلوق وهو

 هب مت زييقلا لصحاذإف « ىتاذ زيي ىلعلدتل دا رت اهندودملا ىف هدقع ناك نم امأ : لوقنف

 ةعانص ل هأ نمنياصحملانكل . دحلا نع ةجراخ ةدايزلاهذه نأ هدنععقي نأدعبي الف « دملا

 هتقيةحو ء ىثلاةيهامىلع ةلالدلا هدكو لب « كلذ ىلإ دودحلاىف مهمه فرصنتال ديدحتلا

 ايدام وأ ًايروصالصف تنلخ اهنكل تايتاذلا تزيمدقام ةرابع اودجواذإ مهنأو . اهلاكب

 . غلاب رمش هعضو. ىفاذهل كيت ا يسومهدنع هماهت غلب دقدحلا نكي ملو ءاواعفاعياومنقي ملء اهءارو

 ىقتلاطا رشلا دحأ ىلع لدت ىتلا ةدايزلا هذه نوكست نأ ىرحلابف كلذك ناك اذإف

 فيكو . نامزلا ىلإ اهجايتحا نم لقأ ةبسنلا ىلإ ةملكلا جايتحا سيلو « نامزلا ىلع

 ! ةبسن نامز نكت مل ةبسن نكست ملامو الوأ ىهو

 5 ىءه 6( ع( سانلق : ليق//ىءه م اع ءع ا. سانأ: هنأ(0)

 : لدي ال // س اندنع : امدنع ("”) . س نم ةطقاس : ظفللا // م لباقتملا : لئاقلا )١(

 . ب نهو :وهو (10) . اع « اس نم ةطقاس : كلذ ىلع // ى ءهءمع , سءهبال

 هامامأ: نم امأ(4) .ه ءاس دحلا اذ : دحلاب //ن , م. ع , س ةيصاخ : ةصاخ //
 : كلذ )065١ .ه ةعانصلا : ةعانص () . ن زيملا : زييملا // اس ىلعو : ىلع //

 ع واس. س . د تايتاذلاب تزيم : تايتاذلا تزيم )١١( .ىت«. ن . م اع ء« عواس ءد هذه

 : اولعف امب // عملو :ملل(0١) . م الوصف : الصف // م تايتاذآلاب, ترم و ىه 2 ن اع

 .م ىدحإ : دحأ // اس اذإو : اذإف )١9( . ه مل ذإ ؛ س مل وأ : ملو // د نم ةطقاس

 )١4( هجاتحا:جايتحا//ع سيلف: سيلو (٠٠١).ن مم خيب لاحك : لاحل // هموت : موقتت 3

 ) )11.ههتبسن نكن :ةيسن نكن //ه ملام لوأ؛ى «ع اهللإجاتحلا :لامهوالوأ //اع ىه :ىهو
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 ةارالصلفلا

 لصف (د)

 ةملكلا لاحو هب قتشملا مسالاو ةملكلا قلعتو ردصملا لاح فيررعت ىف

 ةفرصملا ريغو ةفرصملاو ةلصحلا ريغو ةلصحلا

 ها (؟نت ماب هيلع لدب دق نأ وه عوضومل هدوجو ىلع ةملكلا لدت ىذلا ىنعملاو

 نأ اهدحأ : نيبجو ىلع ءىجي دق ردصملا نإف . ردصم وه مسا امإو قاطم مسا امإ

 « قلطملا مسالا لاح ةقيقح ىلع نوكيف برضلاك الوأ اوت هواش نك

 بوسنم قلطملا مسالا ىنعم نأ ىلع لدي ًانيرصت قلطملا مسالا فرصي نأ وه ىناثلاو

 ةيردصملا ىلع لادلا ظنللا ةقيتملاب اذهو ٍء كي رحتلاكه يف وأ هنم ثداح هنأب عوضوم ىلإ
 ٠١ ردصلل نكي ملام هنأ كلذ ىف ببسااو . ضيببتلاو كيرحتلاو ضاضيبالاو كرحتلاك

 هجولاىلع ءىميىذإاوهو « ةحصس « حصي «حص: لوقت اك هماقم مسالا دجويف « صاخ عضو

 قلطال مسالا فلاخي الو ةيردصملاىلعل دي ال هيفردصملا لكشزوكي ىذلا وه اذهولوألا

 هناكتذخأ لب « صاخ مسا هل سيل ردصملا نعم نوكيق . هجوب عوضوم ىلإ ريثيال ىذلا

 ردصملا ذخؤيف صاخ عضو قلضملا مءالل نوكي الأ قفتا امير 5 . ءىثلل قاطلل مسالا

 )١( ى نم ةطقاس : ةملكلا .٠ مسااهإو // اع نم ةطقاس وه س مماب ىأ: مءاامإ(1) :
 ةطق اس :(ىلوألا)قلطملا //س نمةطقاس: وه (م) ه . سردصأاو :ردصملا نإف // س مساب امإو

 .ن ء اعء س ءد نم ةطقاس : كيرحتلاك (1) .ى نم ةطقاس : (ةيناثلا) قلطملا //س نم

 .ن نأ: الأ(4١) .ه ضايبالاو : ضاضيبالاو // ه ٠ ع كيرحتلاك : كرحتلاك )٠١(
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 ردصملا ذخؤيف عوضوم ىلإ ريشي ال روهشم مسا قارتفالا ىنعمل نكي ل ول اك « هناكم

 نأ ا « ىلوأ وه صاخ ظنل امهم لكل ناك ارو . قارتنالا ةظنل وهو ء هناكم

 قرافي ردصملا ساو . عوضوم ىف هثودح ىلع ضاضيبالاو «تاذ ىلع لدي نأى وأ ضايبلا
 لعل ديف « ىناعملا نم ىنعم هيف وأ « هنم عوضوم ىلع ةلالدلا نم هنمضتي اهب قلطملا مسالا

 ردصملل نوكي ثيح هنأ وه برعلا ةغل ىف رثك لاو . ام ةيسن ىلعو هنن ىنعملا كلذ

 نامز ىف ام عوضوم ردصملا كلذ ظنل ىنمم دوجو ىلع ةلادن وكس ةماكلان إف صاخ ظل

 ضيدي ضيبأ ملوق لثم ٠ ًاضيأ قاطلا مسالا ىنمم تاذ نمضتي دق ناكن إو « مولمم

 املع لدت ىتلاىلاعملاف .ضايبلا ىلع لادلا ضاضيبالا ىلع لدب دق هنوف « ضاضيبالا نم

 هيلع لدي ىذلا ىنءملا كلذكو رداصملا ىتاعم برعلا ةغل رهاظ ىف اهرينل اهنأو ةملكلا

 ةضراع بسن اهنأل ضارعأ مهتغل ىف اهكر داصملا ىتاعمو « ردصملا ىنعم وه قتشملا مسالا

 دجوب لب « رهاوملا ىلع لاقي رداصملا نه ءىث سيلف ءاط ثدحت رومأ ىلإ رهاوجلا ىف

 . رهاوجلا ىف

 .ىلوأ ةلالد رهاوجلا ىلع لاقب ينعم ىلع لدن تاك لمعتست ال برعلا ةغل نوكتف

 ارهوجراصى أن الف رهوجلب « ةايح اذ راصاذإ نالف ىحانلق اذِإكن وكي دقفةيناث ةلالدامأف

 « رهولبا ىنعم ىلع ال ره وجتلا ىنءم ىلع ىه اعإ ىلوألا هتلالد ناك نإو هنإاف . رهاو+لا نم

 « ةيناث ةلالد ةلاحم ال رهوجتلا ىف هيلع لولدم رهوجلا ناف « رهوجالام نوكر هوجتلاو

 )١( قارتفالا // اع رثأل : ما // ىوء نء.م/. ع اس ء د. ب هماقم : هناكم :

 هذخأف : ذخؤيف // ع « س قارحإلا . )١ س نم ةطقاس : امهم ... روهش» مسدا(»- .

 .ه ضايبالاو : ضاضيبالاو (؟) .اع ءاس نم ةطقاس : ىلوأ //ن ظفل : ةظفا (؟)

 ) )0ةفكلا قوم هن لق : نوكت ةلكلا نوف (1) . ىي مءاعو عواس نم ةطقاس: هنأ وه :

 .اس ىناعملاو : ىتاعملاف (4) ٠ ع كاذ : كلذ // ى ءن 2م. اعءعءىاسءد ع. ب

 //ى ءم ء.ع ىنممو : ىلاممو )٠١( . ع نمةطقاس : رداصلا .... ىملاكلذكر (١٠سو)
 . س ره4لا:رهاوجلا(١*) .ن.#مءاع رهوجلا : لوألا رهاوجلا )١١( . س تيل : بسن

 ه تناك : ناك(١٠) .ه,.ن م .اعءاسءس ءد ىأ : اذإ //اع ىح : ىح(١:4)

 . ع نم ةطتاس : رهوجتلاو رهوملا ىنممىلع ال )1١6-١5( . س نم ةطقاس:(ىلوألا ) ىئعم //
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 هنأب عضوملا اذه ىف الثم ديز فاصتا درجم ىلع تالكلاب اهف لدي سيل برعلا ةغلو

 ملوق نوكي ىتح « هرك ذ فلس ابف هيلع الوقم رهرجلا نوك ىلع لدي ىتح ًارهوج ناك
 رهوملا نأ وه مدنع رهوجت هنأ ىنعم لب فلس امف هيلع الومم رهوملا ناكهنأ رهوجت
 هيلع لديف « هيف هثودحمىلع لب ؛ هيلع هلوق لعلدي سيلف .فلسابف ثدح هيلع لوقملا
 ةنياضم برعلا ةغلف . هل هدوجو ىف هل عوضوم ىمأل ىمأ ثودح ثداح وه ثيح نم

 رصتقت لب « كلذ ىف قياضن ال تالك تاغللا ضعب ىف نوكي نأ عنتمي الو . بابلا اذه ىف

 نأوه اهيف رهوج ريظن نعم نوكي ىتح ثودملا ىلإ ريشي ال ىذلا روكذدملا غلبملا ىلع اهتلالد
 ن٠ فاس اهيف ديزا دوجوم ةيرهوملا ثودح نأ ىلعال فلس اهف ديز ىلع لوقم رهوجلا
 « لصحم ريغ ماو لصحم مسا مسالا نم نوكي هنأ اكو . ةتبلا ىلعب جلا ىلإ تافتلا ريغ

 ليق دقو . حصال ال وقك « ةلصحم ريغ ةلكو ةلصحم ةلك تايكسلا ىف نوكي كلذك

 ناك ًادوجوم ءايسشألا نم ءىث ىلع لدن اهنأل ةلصحم ريغ اهنأ كلذو لوألا ميلعتلا ىف

 دوجوملا ريغو دوجوملاب هيف ىنع نإ لوقلا اذهو . دحاو لائم ىلع ةلالد دوجوم ريغ وأ

 دوجوم عوضو» لك ىلع. ةلمج ظني حصال انلوق نوكي ىتح ةملكسلل اعوضوم لعجيام

 ىلع قدصي دق حصال باجيإ نوكيف « هياع قدصيو حيحصلا الخام دوجو. ريغ وأ
 .عوضوملاال كلذي ىنع نإو . ىرخأ ثحابم ىف هنع ماع امم اذبف « دوجوملاريغو دوجوملا ُُك

 هب ىنعي حص ام نوكي ىتح حص ةظففل ةلالدل ةفلاخم رومأ نم لومحما ةوق ىف وهام نكلو

 « ًاديدس ناك حصام تحن لخدي هلك ةحصلا ريغ را العف لعف وأ طسوت وأ ضرم هنأ

 ةطقاس : فاس امف (4) . م نه ةطقاس : فلس امف ...ىنمملب(؛ -«) ب ىأ:(ىلوألا)هأ (؟)
 عوضوم ال : عوضوم رمآل// ع ائودح : رمأ ثودح (ه0) .٠ اع لوقم :لديف هيف // اع نم

 .ه ٠٠ س نم ةطقاس : (ةيئاثلا) هك ///, س نم ةطقاس : ىف // ىءه هم ءاع(ءع اس( س

 ل : هنأ // دل :لمخا(5) .اءره ملا :ةيرهوجلا//ى ءع نم ةطقاس : (ةيئاثلا) ىلع (4)

 : لمجب ام(١١) .ع نكلو : كلذو )١١( .ىءع نم: ىف(١٠) .هء.اسء سءدق
 .ب نإف : نإو )٠١( .ه حصألا : حص ال // ه٠. س لوكيو :نوكيف )١4( . س لصحب ام

 . س حبص ال : حص ام // ى هم ..اع ع. س . مب ةل هس : ةظفل )١9(

 .اهه .٠ م حصي ام : حص ام // اع نم ةطقاس : ريغ )١9(

 فم



 طسوتملاو داضملا ىدوجولاىنعملا ىلع قدصت ةظنللا هذه نأ اذه ىف ضرغلا نأ ىدع ل.

 ناك اذإ ءىثلاىلع قدصي دوساام انلوتف . هسفن ىف هل لصح ال ىذلا ىىدملا نما لسو

 لاقي اهم نركو ناك قم نولل اناع ناك اذإ قدضيو ًامداغ طقاشرلا لع نطيتأ دف

 امنأو « ةلصحم ريغ ةلك اهنف لمعتسي ال برعلا ةغل نوك نأ هبشيو. دوسأ ريغ راص

 مباعتلا ىف ليق امل ناك امبرو +. لطف تلنللا ناك فلس فرح ةلعلاب فلا اذإ

 . نآلا ىف رضحي سيل رخآ ليوأت لوألا

 لدي ام ىه نيينان ويلا ةنل يف ةمئأقلا نأ ىبف « ةمباقلاو ةفرصملا ةملكلا لاح امأو

 اذه ىف بجاولا ىلإ انرشأ دقو « نينامزلا دحأ ىلع لدي ام ةفرصملاو « سطضاحلا ىلع

 ظنالا ةلالد لدت اهنأ ثيح نم ةملكلاو « برعلا ةنل ىف كلذل دوجو ال هنأ انببو

 لأس ول الئاق نإاف ٠ هانعم روصتيف هب قطني اهمء دحاو لكن راف « ءامسألا ىرحم ةيراج
 « ديز ىنعم ىلإ هنرقيو مءاسلا همهغي ىنم» كلذب دافأ « ىثم لاقف « ديز لمع اذام

 نإو « ديز لاقف رادلا ىف نم ليقف لئس اذإ م « ربخلل ىتلا ةلالدلا امهم هل لصحيو

 . بلسو باجيإ ىلع لدب ال هدارفناب امهْمم دحاو لك <« ىشعو 2 ديز ناك

 «تالالدلا صقاون اهمااف ةيدوجولا تايكلاو 6 ىلعو نم انلوقك تاودألا امأو

 نوكلا ىلع لادلا ال 06 ناكو ريصب راص : انلوقك ىه ةيدوجولا تايكلاو

 ىناسملا نم لدت امن ىتلا تايكسلا ىه لب + ركن م تبث نوكلا لعلب « انلطم
 .اعاممإ : اذإ//اعواسدوساال:دوسااه(*”) . ن طسوتلاو : طسوتملاو )١(

 .اس نم ةطتاس : نوكت (4) .٠ ب ىلع لس : اماع // م نم ةطقاس : امداع ()
 فيلات : ليوأت (1) . عام : امل // د نم ةطقاس : باسلا ناك // ه فورح : فرح (0)

 ؛ د مكلاو : ةملكلاو (9) . اه امآف : امأو (/) .هه نم ةطقاس ٍء اع سيلف : سيل // س

 ء اس « س هنم امه : امهنم هل )١5( . س ليقف : لاقف )١١( .ى« ن ءاع ىلع .ءاس « س

 .ه انلوقكف :انلوقك )١4( . ع ىثمهو : ىثميرو )١١(  ه لاقي : لاقف // ه .م ءاع
 )١6( .م نم ةطقاس : ىهةهدوجولا . . . .اهناف )١١( ىه / /م نم ةطقاس : ىلع :

 اع نم ةطقاس .
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 كلت نوكت نيعم نامز ىفو نيعم ريغ عوضوم ىلإ ةبسن ىلع لكلا اهلع لدي ىتلا
 . هايإ ةيقيقحلا ةملكلا نمضت نمضتي الو « لاقي نأ رظتنم ىنعمل ةنيعم ريغ ةسنلا

 اذإ هنأ تالالدلا صقاون « ةيدوجولا تالكلاو تاودألا ىنعأ ؛ هذه نأ ىلع ليلدلاو

 ىلع اهعم نهذلا فقي مل « ىف ليقف ديز نبأ ليق وأ « راص ليقف ديز لمف اذام لبق
 تاودألاو ٠ لامفألاو ءامسألا عباوت ةيدوجولا تايلكلاو تاودألا ىنعأ ىهو ٠ ءىم

 لدن ال امنأ ىف ناكرتشيو « لامفألا ىلإ ةيدوجولا تاكا ةبسن ءامسألا ىلإ اهتبسن
 ىتلا رومألا لقعت وأ لقعت ال بسن ىلع لدن امنإ لب « روصتي ىنعم ىلع اهدارناب

 « ًائيش ناك_ديرأو « ناك وأ « راص ليقف ديز لعفي اذام لئاس لأس اذإ كلذكو

 هبنني لو « دعب ًابلاط نهذلا قب تكسو ّنإ ليقف هىدتبا وأ هيلع دزب لو تكس من

 نأ الإ ربخب وأ اهب أدتبم لمح وأ عضوت نأل اهدارفأ حلصي الف بترتن ةبسن ىلع الإ
 . اربخ وأ أدتبم نوكي نأ حص اهريغ اهب نرق اذوف . اهناصقت متي رخآ ظفل اهب نرتقي

 ةنيعم ريغ ةبسن ىلع امإو « ىلعو ىنك ةنيعم ريغ ةبسن ال ىلع لاود امإ هذه ميمجو
 . نولوقي ام ىلإ تفنلت الو « هجولا اذه ىلع عضولا اذه مهفت نأ بجيف .الو ريفك
 جادألا كرتيو 6 ةملكلاو مسالا ظانلألا طئاس نم وكذب نأ لوألا محملا حييبقلا نش

 . امهلك اشي امو

 ه 2« ل اع ؛ ع نمةطقاس : ةنيمعم رغ (١؟) . س ىف : يفو//ى هم عوضوملا :عوضوم )١(
 ةقيتحلاب : ةيقيقحلا //ى « ه « س « ب هئمضتت الو : نمضتد الو // م ء اس نيعم : ةئبعم //

 . س اذه : هذه (©) . ن نم ةطقاس : هانإ // اع نم ةطقتاس؛ ع

 : اع ةبسن : بسن (7) .هامملأ ىف ؛ عهنأ ىف : الأ ىف (5) . ع. ب وهو : ىهو (ه)
 ه٠( عءاس ء س كلذلف وه, ن ء م .اع, دكلذكف: كلذكو () . ه امبنيب : اهنيب (4)

 + ل نع ةظفاسو اب ادنبا : ءىدتبا رثر/ اه نم ةظطفاس ني م01 - عايز نيش
 ء ع « س حلصي الو : حلمي الف // اع بوبث ؛ ع بيرق : بارتت//س نم ةطفاس : ل(١١)

 ٠ م.اس ءد ربخم : ريخم //ه م .اعءاس ءد ادت : ادتم // ن حصيالو  ىءهعءم
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 ىماغا(لصقلا

 لصف (ه)

 ربح سبل ام هنم ربخلا زييكو لوقلا ىف

 دارفنالا ىلع هؤزج لدي دق ىذلا ظنللا وهو ؛ فلؤملا ظنللا وهف لوقلا امأو
 ياجيإ ىلع لدي ال ناك نإ و « اهمم امو ةادألاك ال « ةماتلا ةظننلا ىأ ؛ ظنلاا ةلالد
 ناسنإلا : انلوق نإف « ظفللا ةلالد نم صخأ بلسلاو باجيإلا ةلالد نإؤ ؛ بلسو

 ةظنل نم عطقملاك سيلو « لديو ةلملا هذه نم ءزج ناسنإلا نأل « لوق بتاك

 . هنم ءزج وه ثيح نم « الصأ لدي ال هنإف « نانإلا

 وهث يح نم «هتاذي ًاضيأ هنم هزج لدي الف هللا دسك ع ومسلل ىف بكرللظفللا امأو

 . ضرعلاب لب «.هنأذب نآلا ام لدي سيلف « رخآ لامتسا ىف ةلالد هل تناك نإو« هنمالارج

 « لوق وه ثيح نم « لدي ال هنأ ىف ةدرئملا ظانلألا هةكح اهيأ لوقلاو

 ةرو رض ال تناك نإو « ةدرفملا ظانلألا نإ : لوقي نأ لئاقل سلو . وطاوتلاب الإ

 ةئيه ىلع اب'# فيلأتلا نإف « ؤطاوتلاب الإ صصخت الو « هيلع لدت امب اهصيصخت ىف
 كلذو . اليلد ُدرْمملا راص نأ دعب هسفن ىنعملا هبجوي رمأ لب « ؤطاوتب سيل ةصوصخ

 بكرلل ًاضيأ راص « هريغ ىلع ؤطاوتلا عوقو زاج اذإ بيكرتلا هنم ىذلا درغلل نأل

 :ةلال د هجر فنالاا/ / ى 9 ةطقاس : ةظفللا ىأ // ه ةظفللا :ظفللا (ه0) . ب هئرج : هؤزج (4)

 .نءاس بلس وأ : بلسو (5) . ع ةماتلا دارفنالا ةلالد ظفللا : ةماتلا ةظفللا ىأ ظفللا

 . اع نم ةطقاس : تناك نإو )١٠١( اس مطقتلاك : مطقلاك // ع ناسنإ : ناسنإلا ()

 ؛ س ؤطاوتلل : ٌؤطاوتلاب // لن , ع . د سيصخم الو : سصخم الو )١١( . اع هلو : هل //
 ع .بذإ : اذإ(١١) . ع ٌؤطاوتلاب : ٌؤطاوتب )١4( .ه ٌرطاوتب ه م «, اع ٌؤطاوتلا

 . عبكزتلا : بكرلا //
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 ربغتي ال كلذ نإف « ؤطاوتلاب مقي امم سيلف بيكرتلا سنن امأو ؛ ؤطاوتلاب اريذتم هنع

 هيلإ فاضل نإاف ؛ ةغل ةنل بسحب تريفت ار بيكرتلا ةئيه تناكن إو « ةنبلأ
 اهل بجي سيل تالومحلاو تاعوضوملا كلذكو ؛ ةغل ىف مدقيو ةغل ىف رخؤي الثم

 . عبطلا ىف هنيعب بيترت لوقلا ىف

 اي ايقم هن نأ وعسل و ودللا كك نوع لع نك رطل لاوفألاو
 قطانلا ناويهلا : انلوقك ىذلا ةظنل اهازجأ نيب دروُت نأ حلصت ىتلا ىهو « ضعبل

 . تيملا وه ىذلا قطانلا وه ىذلا ناويحلا : هيف لاقي نأ حلصي هنإف « تثالل

 ىلع ةلالدلا ىه لوقلا ىلإ ةجاملا نأل كلذو « ىرخأ ءاحنأ ىلع بكري دقو
 املا ىف . وت خا يكل دارت نأ انإ و ايتاه دارت نا نإ ةالقاو نقلا ق ان

 تدرك هنا رع اماو# ايعولعابإ هراخألا نس ااذدا لاو 6 ةتهقركم
 دجوي ءىشل دارت ىتلاو . رابخألا ىلإ مجرت اهلك اهناف + كلذ ريغو بجعتلاو ىنفلا

 ةلالدلا تديرأ نإذ . ةلالدلا ريغ العف وأ ًةلالد ًاضيأ كلذ نوكي نأ امإاف بطاخلا نم
 لامفألا نم لمفو لامعألا نم "لمع ديرأ نإو « ًاماهغتساو ًامالعتسا ةيطاخلا نوكتف

 نودألا نمو . ىهمنو رمأ ىلعألا نمو ساقلا ىواسملا نم هنإ لاقيف « ةلالدلا ريغ

 6 عرضت

 ىف كلذو « دييقتلا وحن ىلع ىذلا بيكرتلا امإ وه مولعلا ىف مفانلا نكل
 ليبس ىلع ىذلا بيكرتلاو « اهارجم ىرجي امو موسرلاو دودحلاب تاروصتلا باستك |

 .ىءه6 نءم ع اس « س ةغلو ةغل : ةغل ةغل // س ناك : تناك (؟)

 : ضعبل (1) . اس نم ةطقاس : نأب // ه نمةطقاس : بكرت//ع لاوقألا لس : بكرتن (ه)
 تملا : تئاملا (9) . س ىلا : ىذدلا // ن «. س ظفل : ةظفل // ه ءاس ء س ضعبب

 . س اهفنل : ابتاذل (8) .٠ ى . ع وه : ىم (م) . ى(ىه(.ن م .اعءاسءد . ب

 ع نم ةطقاس ٍء اس ةملك : ابط(١١) .ىا .م. اع. ع فيرحتب : فيرحتك )٠١(

 اس ىواستملا « ىواسملا(١:) .اس نإف : نإو )١١( . س نم ةطفاس : دجوب //

 . د نم ةطفقاس :وه // ى ءهينءم ,ءاعوب نم: قف )1١( . ى« ع ىندألا : نودألا /

 )١( هه . س موسر وأ دودحم : موسرلاو دودحلاب .
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 وحنلا اذهو . اهارحجم ىرجي امو سيياقملاب تاقيدصتلا باستك | ىف كلذو « ربخلا

 . ًامزاج ىمسي لوقلا نم سنج هنم ثدحي بيكرتلا نم

 ىرخألا ليواتألا امأو . بذاك وأ قداص وهام ميل لاقي مزاجلا لوقلاو
 ىلوأ اهبف رظنلاف « بذاك وأ قداص هنإ لاقي ال اك « مزاج هنإ اهنم ءىشل لاقي الف

 | . رعشلاو ةباطخلا نيناوق ىف رظنلاب

 كلذو « بلس وأ باجي إب امإ ىنعم ىلإ ىنمم ةبسنب هيف يحي مزاججلا لوقلاو

 هيف رظنلا ناكو « ناكنإف « نوكي ال وأ ةبسنلا هذه ًاضيأ هيف نوكسي نأ امإ ىنمال

 سيل مزاجلا لوقلا نإف « هليصفت رتمُي ثيح نم لب « ةلمجو دحاو وه ثيح نم ال
 كح دقف « دوجوم راهنلاف ةعلاط سمشلا تناك نإ : انلوقك « ىلح الو طيسب
 بجوأف « دوجوم راهنلا انلوقو ةعلاط سمشلا انلوق نيب لاصنالا ةبسن باجي اب اذه اه

 ليالا نوكي نأ امإو ةعلاط سمشلا نوكت نأ امإ انلوقكو.« لوألل امهناث ولت
 نيلوقلا نم دحاو لك ء زجأ ىفو . نيلوق نيب دانع ةبسن انه اه بجوأ دنف ًادوجوم
 « ًامزاج لوقلل ةلعاجلا ةبسنلا ىنعأ « ةبسنلا هذه هيف مسح ًاضيأ بيكرت نيلاثملا ىف
 « سمشلا نيبو ةعلاطلا نيب ةبسن باجي] ىلع لمتشي دقف « ةعلاط سمشلا : انلوق نإف

 عيمجو .ةفصلا هذ وه ثيح نم لبعتسا امإو « ءازجألا رثاس ىف كلذكو
 ؛ الصتم ىمسي لوألا ىرجلا ىرجامو « ًايطرش ىمسيف هجولا اذه ىلع ناكام
 . الصفنم ىمسي ىناثلا ىرجملا ىرج امو

 ءالصأ امههف بيكرت ال نيينعم نيب بيكرتلا ناك لب + كل ذك نكي مل نإ امأو
 « بذك الو هيف قدصال بيكرت امهف نيينعم نيب وأ « ناويح ديز :انلوقك

 . ع نم ةطقاس : رمشلاو (0) .ىءه( لذ .مءىاع .اس« سد رظنلاو : رظنلاف (4)

 .ه,نءمءاعءاسء س د بس امإو : بلس وأ// . د نم ةطقاس : محم )١(

 نءاسءد نيبو : فو )١8( .ع لوألا: لوالل )١١( .ه ٠ سانلوق نينو:انلوقو )٠١(
 ؛لذءعا(ياس(ءدءدق :دقف(4١) . اط نم ةطقاس : امزاح .... ىنعأ 61ه .6م نمو

 ) . ىف نم ةطتاس : نيينمم .... بيكرتال )١4 ١9(  .ه(.س نم ةطقاس

 . 6 نم ةطقاس : بيكرت (15)

 فن



 بيكر نإف , تنام قطان ناويح ديز : انلوقك « درفم هلدب موقي نأ نكميو
 لفراق دقن هليوم ركون ةنافلا هرم بك رب كاتاع نتا قاوم: انلوةاوقوتةطمدوزإلا
 نه فس ح6 دنا كلو بدك وأ قدعذف تكر وأ + نانا انلوتك

 ٠ "انرتك يمت الاقنونو ترينعاو و ترقم اقل اهملع لدي نأ نكمي « ةلج

 ىثملا لمح لاحو ناسنإلا لاح ىلإ تفتليأ سيل هنإاف ةيضق « ىثعي ناسنإلا انلوق نإ

 ىأر هنأ تع : لاق ون كلذكو . ةيضق ىمست نأ زوجي ىتلا ةلخجا ىلإ لب « هيلع

 ةبسنلاب امنازجأ ىف كحي نأ داربال ىتلا هذه عيمجل « اذه هبشأ امو « ًاديز هلا دبع

 باجيإ اهنم ءزجلا ىف نوكي نأ اهشعب ىف قفتي ناكن إو « ةييلسلاو ةيباجيإلا
 « هتدحو ىلإ تفتلي دحاو ءىثك ىبلسلاو ىلاجيإلا فيلأتلا لمجيف « ”بلسو

 نأ هتصاخو « ىلح وهف « ديرأ نإ « دحاو مساب هيلع لدي نأ نكمي ثيحب
 , ىح وه نانإلا نإ :لاقي اك ًابوسن» لمجأ ام وه هنإ : هباجيإ ىف لاقي هيلإ بوسنملا
 كلذل لات مزال اذه نإ هباجيإ ىف لاقي امئإاف ةيطرشلا ىفامأو . هفالخ بلسلا ىفو

 « تايطرشلا ىف لوقلا رخؤنلف . رخآلا هنإ نينجا دحأل لاقي الو « هل دناعم وأ

 . ىصقتسم مالكب انف كيتأنس انف

 ءابينوملا ةطسأو ؛ ىلا وهو ؛ طيسبلا مزاجلا لوقلا ىف مالكلاب ًادبناو

 اجإو « ةدحاو ةيضق ال ةريثك اياضق ةقيقحلاب ىبف تايطرشلا امأو . بلاسلا هدعب مث

 لجل «هفرح الصف وأ اهلليصف نم مّدقملا قل 1 ىذلا طرشلا طابرب ةدحاو تراص

 .اع نم ةطقاس : يبكرت // س هيف لح : تئام // اعربخلا : ءرجلا (0)

 .ىيه نءاعءعء اس اس ءدبذكو :بذكوأ (0)

 . ه6 ع هلصفت ال ء م . س هلصفم ال : هليصفت ال //ب ةدحو : ةتدحو )4غ(

 .عدارب : دار ال // ع هبشأ ام وأ: هيشأ امو (78 .مءااس نم ةطقاس : ةيضق )١(
 ةياح هذبف : هتصاخو ىلمح وبف 6 2 نا تفلم : تفتلي // ع نم ةطقاس : فيلأتلا (9)

 س اوه لل :هنإ(8١) .د كلذك : كلذل )١١( .ع نم ةطقاس: وه )١١( .اع اهتساخو

 . س نإو : اإو // ع ةيضق : ةيضق ال )١5( . ن مالكلا : لوقلا //
 )١1( دف قحلااع ع قحلا اه: قاتانملا .

 نذل

 ةراملا : ءافشلا )2(



 ثتقحل ايو « « ةعلاط سمشلا د انلوةب <« ناكنإ » قحل اك « بذاك الو قداص ريغ

 ”بذكو ”قدص هب فرعت نأ ىف ًافوقوم مدقم لكر اصف « رخآلا لاثماب « امإ د ةظنل
 اذإو « ًايذاك و أ ًاقداص ناك درفنا ول ثدحي هنن ىف وه ام دعب رخآلا هب قحلي نأ ىلإ

 كل دكو « هدحو مّدقملا ال ةءااك وأ ةقداص ةلملا تناك مالكلا 5 رخآلا هب قملأ

 تناك ات ذكو اهئازجأ قدص اهبذكو ةيطرشلا قدص ىف ربت»' ال هنإف ىلاتلا لاح

 . ةريغك وأ ةدحاو

 ًاعوضرم نس هل بوس نمل زنهنأل ناضالا هو اوال ااهتلا لوأت
 1 ّ 2ك ََ

 هيلإ بوسنم نم لصحي هنياف باسلا اماو «دوجو ةبسن ىلع الو# ىمسي بوسنمو

 ٠ ةبسنلا دوجو مقرو بوسنمو

 تفنل نأ هققحت ىف جانحي ال دوجولاو 7 دوجولاب ققحتيو .ددحت هن أف مع لكو

 يهمدع هنأ هل ًامفار باجعإلا ىلع افراغ 14 نأ الإ روصتيال بلسلاف « مدعلا نإ

 . بجوملا دعب بلاسلا نوكيف بلسلاب فرمي نأ نع نغتسم ىدوجووبف باجيإلا امأو

 ناد يرسل ورب لاق 1ك ٠ كالا نق دريرع كافر اناا حا كلا

 هانعم سيل « ىمعلا دح ىف دوجوم رصبلا نإ لئاق لاق ولا « بلسلا دح ىف دوجوم
 مدع هنأ ريذي نأب الإ دحي ال ىمعلا نأ اذه ىعم لب « ىمعلا ف دوجوم رصبلا نأ

 سيل ناك نإو «نايبلا ئأ زج دحأ رصبلا نوكيف « مدعلاب رصبلا نرقيف « رممبلا

 )١( ع اأو: كو // ع اناوق ىف : الوقب // ع اهوصف وأ اهلصن نم مدقملا لع : قحل ,

 ءاعءاس(. سعيد اذإف : اذإو (©) .نضا ةيدك وأ :تدكو (©) م اع

 .م لوقاف : لوأف (7) . خب لاح لل: اببزكو (ه) . س متيف : مف(4) .ىديهعن

 مدد : ددحت )٠١( . س بودنم نمو : بوسنهو (9) .ه هع هسفن : ةبسن (8)
 ةطقاس : هل //ن ءد بلدلاو : باسلاف )١1١( . ن دوجولا جاتح الو : جاتحمر ال دوجولاو 0

 . ن نم ةطقاس : ول(١١) .٠ م ىثملا : ءىشكلا .٠ )١4( م بللاب : باسلا ىف )١8( . ع نم

 )١11( ى , ع نم ةطقاس : هنأ .
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 ةعوفرم اهنأ ىلع بلسلا ةبسن ىف ةروكاذم باجيإلا ةبسن كلذك . ىمعلا سفن نم اءزج
 . بلسلا دحىف لخاد لب « ًادوجو بلسلا ىف لخاد وأ بابسلا نم ءزج اهنأ ىلع ال

 نكي مل نإو « بلسلا مم و بسلا ظفل ىف دوجوم وه بلسي ىذلا ىتملاو
 ءىشلا كلذ بلسلا فل خدت كنأ دبالف ايش هنغبلستن مناف . رومألا تاوذ ىف ادوجوم

 ًادوجوم باجيإلا لج اذإو . هنعبوالل ىفالخاد دوجولا ىف نوكيو ىشلا كلذ نأ ىلعال

 بيكرت ثيح نم بلسلا ىف دجويف هعفري امنإ بلسلا نأ ثيح نم وه امترف بلسلا ىف

 ىذلا وه« ىح وه » نإف ءايح وه سبل ديز : كلوقك « بلسلا فرح نيبو هني

 قحي ٍمجو نف . ةبسنلا هذه مفرق بلسلا ءاجل « ديز ىلع اباجيإ ناكىنلا فرح الو

 فيكو بلسلا دعاسي فيك باجيإلا نإف « بلسلا مم نوكي سيل باجيإلا نإ لاقي نأ
 ىذلا دوجولا عفري سمأ ةقيقحلاب بلسلا نإ لاقي نأ قحي هجو نمو؟ هعم عمشج

 . هنود ددحت, الو لوصحلاو دوحولا لواش اع مفرلاو مدعلا نياف « باجيإلا وه

 ؛ بلسلا ىف الخاد باجي إلا لج بلسلا دح ىف لخادراجيإلا ام هسسب ىذلا راتءالاو

 لعفلابو ةوقلابباسلا ىنالخاد نوكي نأ باجيإلامنمي ١بتيبهعم عامجا ال ىذلا رابتعالاو

 نيعمتجم بلسلاو باجيإلا نوك وه هيف ًادوجوم وأ بلسلا نم ًاءزجٍباجيإلانوك سيلو
 تعمتجادق نوكبنأ كلذ بجوي سيلو « درفلافجوزلاو جوزلا ىف دوجومدرفلان إذ أمم
 ءازرح جوزاا دإ 4 درفو جور وهدحأو ءىس نورك ىدريجتملا امبعام> ا ة.حوزااوةيدرفلا

 باجيإلا لاح سيل نكل . امبب قفوصوم هئيعب أدعو دنع نأ الو « هنيعب ال « درملا

 . نءد نم ةطقاس : بلسلا نعمىفو (9) .د نم ةطقاس : ىلعأل ةعوفرم اهبنأ (؟-١9)
 ىءه ء.م(,اع مع «,ااس ءدوب بلس : بلست // س نم ةطقاس : رومألا (4)

 .اس كش الف : دبالف //ه . اعءدام ل : اعيش // ع اهنع : هنع //
 ناكل : ناك (م) . ع نم ةطقاس :وه (1) م ىف ل : لمج // ى بوسنملا : بولسملا (0)

 //ىءهءاس . س د نم ةطقاس : همم )٠١( .ه(2نءاع ءاس ءد مفرو : مفرف // اع
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 دح نم اءزِج ناك اذإ سيلو بلسلا دح نم ءزج وه لب « لاخلا هذه بلسلا نم

 ناجنإ مم ًادوجوم بلسلا راصو « ًابجوم ”بواملا وأ « ًاباجحبإ بلسلا راص بلسلا

 . نهدلا ىف الإ هؤزح

 : مهضعب لاق ىتح بلا وأ فرشأ باجيإلا نأ ثيدح نم هيف اوضاخام امأو

 :باجيإلا نم فرشأ ةيملإلا رومألا ف بلسلا نإ : مهضعب لاقو ٍ؛ فرشأ باجيإلا نإ
 . همهفأ نأ ليمأ الو همهفأ ال لعلا نم عونف

 ىءه٠.ل.مء.اع وع د .٠ ب نم ةطتاس : نإ (») .م بولااو : بولملاوأ (0)

 ءئم اهم ء ناعم و عوف ةظاعت تايالا رز
 . د ليمأ امو : ليمأ الو (9)

 مو



 لصف (و)

 لوألا طيسلا مزاجلا لولا فيرعن ىف

 بلسلاو باجن الا فيرعتو لوأب سبل ىذلاو

 ا.بلباقت ىف طئارشلا ءاطعإو

 لاهتسا ىلإ نيينانويلا ةغل ىف رقتفم هنإف « ًايطرش وأ ًايلمح ناك مزاج لوق لك
 لصحتي نأ ريغ نم ناءزو ةبسن ىلع لدت ىتلا تالكلا ىهو « ةيدوجولا تالكلا

 . ةلك هنيعب لصألا ناكام الإ « نيملل ريذلا عوضوأل ىلإ بوسنلا ىنعملا اف
 اذإ : لوقت كن اف تالصتملا امأ . برعلا ةغل ىف ًرمتسم اهيف كلذف تايطرشلا امأ

 نأ امإ : لوقت كناف تالصننملا امأو . ناك نإو ؛ ناك ىتمو « ناك الكر « ناك

 ةيدوجولا ةملكلا لامتسا ىلإ رطضتن « اذك نوكب نأ امإو « اذك نوكي

 . ًاماد نيرمألا ىف

 نورطضي اوناكف « نيينان ويلا ةغل ىف كلذك اهيف كبحلا ناك دقف تايلملا امأو

 ::فرعلا ةنل ف كلذ بيف سل ةنأك و ؛اذك نوكيو ذك ناك هبز : ارلوذ نأ ىلا

 منت اهنواف ةثال رومأب متت ةيلحلا ةيضقلا نأ وهف هسفن ىف رمألا بسحب بجي ىذلا امأف
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 اهمنوك وه نهذلا ىف ىتاعملا عامجا سيلو . امهندي ةبسنبو لومحلا ىعمو عوضوملا ىعع

 نيب ىتلا ةبسنلا كلذ م دقتعي نهذلا نوكي نأ ىلإ جانب لب « هيف ةلوخو ةعوضوم
 . بلس وأ باحيراب نيينعملا

 : تالالد ثالث نمضتي نأ بجي ريمضلا ىفام هب ىذاحي نأ ديرأ اذإ ًاضيأ ظفللاف

 ةقالعلا ىلع ةنلاثو ؛« لومحملل ىذلا ىنعملا ىلع ىرخأو « عوضوملل ىذلا ىنعلا ىلع ةلالد

 رظنلاو نهذلا ىف ناويهلاو نانإلا عامجا نم بحي سلف . امهدب ىذلا طاشرالاو

 « لوم اهدحأ نأ كلذ لصاح نوكي نأ «ناوي> كلذو ناسنإ اذه ثيح نم « امهمف

 « ةقالماا هذه ىلع ةلادلا ةظنالا تكرن نيف ؛ ءىث ىلإ ةلجاب فاضم وأ ؛ عوضوم هنأ وأ

 اهدحأ قحات ىتلا ةيظفللا لاو>ألا نم لاح ىلع اليوعت وأ نهذلا ىلع اداتعا كرتن امن اف

 ةيظنل ةلالدب ىنمملا اذه ىلع لد دق نوكي ذئنيحو ؛ ىنعملا اذه ىلع لدي اقول امهاكوأ

 سيلف ريصق نامز ىف ظفلل ظل ولت سفن امأو . اهب ةعوصخم ةدرفم ةظفلب نكست ل نإو

 دودحلا ىف ىذلا بيكرتلا نإف « عامجالاب لصح ةلالد رخآلا دنع اهدحأ لاح ىلع لادب

 نوكن نأ ضعبل هلازجأ ضعب وأن سؤنل بجي ناك امل هب نرتقي دْئاز ءىش الو ضي

 دحاو ىنعم ىلع لدي نيلجر وذ ءاشم ىج انلوق راص امإ لب «ةدحوو عامجا ىلع الاد

 ةئيه هيلع لدنو نيلجر وذ وه ىذلا ءاثملا وه ىذلا ىلا هب ىنمت كنأل« عامجالاب

 الواف . ضعبب اهضعب ديقتو دحاولا فاصوأ دعت كنأل , ةدحاو ةلملا ريصتف بيكرتلا

 ءامسلا : لئاق لاق ول امك . هدحو لعذي ىلاتتلا ناك ام ىلاتتلا سفن ىلع ةدئازلا ةلعلا هذه

 اس اهيف : هيف (9) . م , اع اهيف لس , ع هيف ل : اهنوك //د هتبسنبو : ةبسنبو )١(
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 : هئارحأ )١6( . س لدي : لادب (١؟) .٠ س ظفلب ؛ م ء اس ء د ظفالأ : ظفلل // اس

 . عاذه ىلع : ةثيههيلع //منم ةطقاس : وذ )١١( .ه ةدحو : ةدحوو )١4( . س اهئازجأ
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 ضب طابترا ىلع لدي رخآآ رمأ ىلاتتلاب نرتقي نأ جاتحي لب . ةرئادلا ءاقنعلا ضرألا

 نأ بجي اذكه . ضعبب ضعب دييقت طابترا وأ « مضوو لمح طايترا ضعبب تانرتقملا

 . هترلواحي ىذلا ديعبلا فلكتلاب لغتشت الف « عضوملا اذه مهذب

 ه اهيكحو « ةطبار ىمست ةبسنلا ىلع ةلادلا ةظفللاف . ة.سنلا وهو « هيلع لدي نأ هتح نم

 نهذلا روعش ىلع الكتا ابف ةطبارلا تفذ> ايرف برعلا ةغل امأف . تاودألا مح

 بلاق ىف ناك ارو « مسالا بلاق ىف ناك امير روكذملاو . تركذ امبرو «اهانمم

 لدنلال تءاج وه ةلفنل نإف « ىح وه ديز كلوقك مسالا بلات ىف ىذلاو . ةيلكلا

 حرصي نأ ىلإ وه لاقي امن مادام دعب ركذي مل رمأ وه اديز نأ ىلع لدتل لب « اهسننب
 ٠١ ءامألا هيشن اهلكل تاودألاب تقحلف ةلءاك ةلالد اهتاذب لدن نأ نع تجرخ دقف «هب

 نوكيو اذك ناك ديز كل وقك « ةيدوجولا تالكلا ىبف ةماكلابلاق ىف ىذلا امأو

 ةلالدلا ىف ةينامزلا ظافلألا نول.عتسي مهنإ ىتح برعلا ةنل ىف اضيأ اذه بلغ دقو . اذك

 صتخم ريغ وأ « امحر ًاروفغ هللا ناكو ىلاعت هلوقك الصأ ىنامز ريغ لم باجيإ ىلع
 ةنل اأو . ادرف نوكست اهنإف ةنالث لك ملوقك ناك نامز ىأ ىف عباذ لب هنيعب نام زب

 ٠١ نالنمملوقكدرنم ظنلب امإ ةبسنلا هذه ىلع ةلالد نع ةيلاخ اياضقلا لمعتست الف سرفلا

 نينج نمنونلا نوحتفيو نينج نالف مهلوقك ةكرحي امإو « وه وأ ىه وأ تسه نينج

 : طايترا وأ // اع نينرتقملا ؛ س تامدقملا : تانرتقملا (5) . ع . س ىللاتلاب : ىلاتتلاب )١(
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 . اع ابقح : هقح (0) .ى م واع ءع اس درمت ل : هنولواحم // ع ىذلا 4ع
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 هب حرصملا طبارلا ناك املو . نالف ىلع لوم نينج نأ ىلع ةلاد ةحتفلا نوكتف

 مزاجلا لوقلا نوكي امنإ نذإف « هدحو ةرثكلا نم ثدحي ىذلا وه رمضملا وأ

 ء دحاو طبر ىلع لدي رمضملا وأ هب حرصملا طابرلا نوكي نأف للا ىف امأ ؛ ادحاو

 . لومحملا وه عوضوملا نإ لوقت نأ وه ىلا ىف طبرلاو
 مسالا ىفال ًادحاو عوضوملاو ًادحاو لومحملا ناك اذإ ادحاو نوكي امنإ نذإف

 نيعو رصبلا نيع ىلع كنين لمة شنو مسج نيعلا كلوقك ال « ىنءملا فو لب « هدحو
 كنأل كلذو . ةدحاو تسيلاهنذ ًاقح تناك نإو ةيضقلا هذه نإإف «رانيدلا نيعو املا

 نإف . مسجلا هيلع لمحي مث ةنالثلا ىلع لمتشي ًادحاو ًاموبذم نيعلل لعجت نأ كنكسميال
 مسا ىف عقاولا كارتشالا نك, مل كرتشملا ظفللاب هيلع تلادو ىناعملا نم ًادحاو تبوت

 هلمعتسإو كرتشم ريغ ًامسا دجي نف الإو « ةيضتلا ىناما ارثكم لومحملا وأ عوضوملا

 احن اذإ امأو . اهلك ىلع ملككتملا هب لد ذإ « نيريثك ىلع هب الوادم مسالا نوكي امنإ

 ناك نإو « دحاولا كلذ ىلع الإ هللمتسا ىف الاد ظنالا نكي مل هيلع لدف اهم ادعناو

 . ماسلا ىلع هبتشا امر

 ملا ىف قدصلا رمتسي ىتاعملاكرتشم اجا هلوخت وأ هعوضوم نوكي ام لك < سلو

 نإاف « ةريصب نبعلا نإ لاقي اي . طلغيف فلتخي ام ًاريثك لب « اهميمج ىلع هب موكسحملا
 ةدحاولا ةيلبلاظ « يذكلاو قدصلا ىف افلم يراكس مشلا نيعو ناسنإلا نيع ديرأ
 اياضق قي رفتلا دنع ىبف ةيطرشلا امأو . اياضقلا نم ةقيقحلاب ةيكرم تسدلو ةفصلا هذه, ىف

 ءسءد ىلجلا : لجلا//ىامأف هامإ :امأ(+)  .ع رمضملاو : رمضاا وأ (0)
 عروه لع ءءء نو داعإ ل :: نمتغلا // م6 اش قأب : نآف /| ىءىه(5 نءم اع ءع

 . اس نم ةطقاس : ًادحاو نوكو ... لخلا ىفامأ (ه -+) . ع طابر : طبر //
 : نيملا(1) .ىدىف : ىفال(0) .ىوه ءنءمءاع.اع.س ءدرلجلا : ىلخلا(؛)

 .ه اع ء س ةقح : اقح //ه(ءم. .س ءد رائيدلاو : رانيدلا نيعو (7) . ع نيءلل

 ءاس ء س تللد : تللدو (5) . م نم ةطقاس : لمح مث ةئالثلا ىلع // ن نيملا : نيعلل (4)
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 ظنل وأ فرح امهياكوأ اهدحأب نرقي نأب طابرلا اهنم نينثا نيب . دجوي امنإ ةفلتخم

 كنف . بذاكوأ قداص هنإ هيف لاقي نأ ًازئاج هتروصل هنوك نم ةيضقلا ةيصاخ هبلسيف
 نأ نع ةعلاط سمشلا كاوق تلزأ دزت لو تكسو ةعلاط سمشلا تناكن إ تلق اذإ

 كلذكو . بذاك الو ةتبلأ قداصال هدحو لوقلا اذه نإف « قيدصت هتحلي نأ

 لوألا ىف جاتحم لب « دز و تكسو ةءلاط سلا نكن نأ امإ : تلق اذإ

 نيلوق نم دحاو لوق ثدحي ذئنيخل « هدنام» ركذت نأ ىتاثلا ىفو هيلات ركذت نأ

 : اضيأ كلوق نإاف . امزاج الوق هنوك امم دحاو لكنع لطب «ناتبضق امهسفنأ ىف

 « هدحو ًاثداص نوكي ال ىنلت نأ ريغ نه اهنلالدب ده لاننا ب انعلو دوجوم راهنلاف

 . قالطإلا ىلع اطيسب ًادحاو امزاج الوق سيلو « طابرلاب دحاو مزاج لوق ةلمللاب لب
 * ادحاو اهزانن آل رق انت فدحا و كلذ ايان ظنايرلا كل قاف راها فا هاو تاكو

 نإف « ريثكلا تماع دتف « دحاولا مزاجلا لوقلا تماع اذإو . ًادحاو راص طابرلابف

 نوكي نأ امإو « هيف مسا كارتشال كالذف ٠ عومسلا ىف ًادحاو نوكي نأ امإ ريثكللا

 نأ عي انغاجو . ًادحو» اطبر ضعبب اهضعب طبري م ةرثك عومسملا ىفاضيأ ًاريثك
 ناو تلسو نا هالو نع نيو طق اقل نعي فيت ندي لك اناثلألا
 رخآلا ىلع اهدحأ عاقيإ ليبس ىلع اهنم نينثا نيب فيلأت وه اهنم مزاجلا لوألا بوكر تلا

 . لوألا يلعتلا ىف لبق اذكو كرما لوقلا وه ىناثلا ب يكرتلا نأو « رخآلا نع هعزن وأ

 ىلمحلل ىذلا باميإلا عاقيإلاب ىنمي نأ اهدحأ : نيبجو ىلع ميدي مالكا اذهو

 لوقلا نوكيو « هريغل ضرحتي مل هنأك « ىلمحال ىذلا باسلا وه عزفلا نوكسيف طقف
 هب ىنعي نأ حلصيو « ىنايقلا هب ىنمي نأ حاصيو « ىطرشلا هب ىنعي نأ حلصي بكرملا

 )١( ه ابيك : ابيك رث/ ه اع ء س نرتتي : نرقرث// س نأ : نأبر///ى . ع امينه :اهنم .
 : ةللاب (4) . ىامبسفت : اميسفنأ (7) .م قداص : قداص ال (4) . ن ناك: تناك (©)

 مث هيفا : هعز'ا(5١) .  اع دحاو وأ : ادحاو // ه ء م 6 اء.ع واس ء سد ةجلا

 : ىلهحا ... عزتلا )١4( .اع. س لوقملاو ىىهء. لن .ءم.ع . د لوقال : لرقلا //

 اع«,ع ءءاس ب سايقلا : ىمايقلا )١9( . اع نم ةطقاس : هريفل . . . هنأك // اس نم ةطقاس
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 ىلا باجيإلا ف كاوةك «ولذلاو لعاب باجيإلا عاقيإلاب ىنعي نأ ىتاثلا هجولاو . امتالك
 هيف بجوأ دف « اذك ناك اذك ناك اذإ : لصتملا ىطرشلا باجيإلا فو ؛« ناويح ديز

 كاوقكف دانملا امأ . اميج دانعلاو بلسلا عزنلاب ىنعيو . هيلع مقوأو مدقمال ىلاتلا ولت

 ؛ بلسلا امأو . لصفتملا ىطرشلا ىف كلذو « اذك نوكي ال نأ امإو اذك نوكي نأ امإ

 سمشلا تعلط الك سيل كلوةكف لصنملا امأو . ىحبي سل ديز كلوتك لما ىفامأف
 نأ اهإو اقطان ناسنإلا نوكي نأ امإ سيل : كلوقك دانملا بلس انه اه ىقبب . مغ ناك

 ىلع نكمأ رك ذ امم . ًاضيأ اذه لوخد لمتحي هجو بشت نأ ديرأ نإف . اكحاض نوكي

 لصْفنملا بلاسلا نوكيف « ةوقلاب وأ لعفلاب اعاقيإ عاقيإلا اذه لمجي نأ ١إ نيليبس دحأ

 اذه لت تنأو « بجوم ام ىلم ةوق ىف دعب كل نيبت اي هنأل ةوقلاب عاقيإلا ىف الخاد

 لعجيو لاصفنا وألاصتا وأل محب عاتيإ لك عاقيإلا نم مهفي وأ ءهجو اذبف « هعضوم ىف

 « لوقلا اذهب ىنع دق نوكي ىتاعملا ىأ ىلابن ال نحنو . عاقيإلا اذه بلس لكعزتلا

 . هلوقب دارملا نوكي نأ هنم مزا ىتاثلا رابتعالا قباطي ام وه دارملا ناك نإ هنكل

 كلا نوكيف « لوألا هجولا وه هوجولا ربظأ نكل « سايفلا وه هذه نم فلؤملاو
 ةنللا قانا وب. ةوهوق سلا آن وقل ادوهوم اغشا له لد فززا يه ةكيسنلا
 ملا وه اذ نم باجيإلاو . نامز ىلع لدي ظنل كلذب نرتقي نأ نم دبالف ةينان ويلا
 مجري ام سيلو رخا ءىشل ءىش دوجو الب محلا و» بلسلاو رخا ءىثل هى دوجوب

 : ( ةيناثلا ) اذك (4) .٠ اع مقو 60 مقوأو // ى « س ىناثلا : ىلاتلا (©)

 ةطقاس: لصتملا ... بلسلا امأو(4-0).ع طرعلا : ىطرشلا//3 . م « اع ء ع ءاس ء دنم ةطقا
 دائملاو ؛ ع رابملا : دائعلا // ب نم ةطقاس : دهز () . ى(ى,ه(2ن(ءم اع ءاس ود نم

 : عاقيإلا //ب هذه : اذه(4) .ى ءه. نءمع ءدامف :امم//اع لوخدب :لوخد () . اء

 : عاقيإ لك )٠١( .ب نم ةطقاس :اه://اع هجو اذبف ل :دمب (9) .اع نم ةطقاس
 ءعءاسءد عوتلا : عزنلا(١١) .اس ءد لخل : لمح //اع عابتارزب , ىىهءم.اعابتا
 :مر(١١؟) .عدهذه ل : ىأ //م واع « ع ءاسعابتالا :عاقإلا //ىءهءنءم.اع

 . ع نيينان ويلاةفل : ةيئانويلا ةفالا(1١-١6:) ع نمةطقاس : هل//م سيلذإ : سيلوأ(4١) . سدهزإ

 )١١( د نرقي : نرتقي, // عنأو : نأنم .٠ .ه ءاع «س )١5( رخآ // ع سيل : ءىثل :
 نم ةطقاس : رخآ ءىعل ءىث // ه نم ةطقاس : دوجو الب يلا وه بلسلاو // اع نم ةطقاس

 .ع مجرتي ام ءاس مجرتام : مجري ام// ىء ع سيلف : سيلو // ه
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 دعاو بتلسلاو ىلا نإفاء وتب ءىك نعو ىث قت 74 باسلانإ ليقف لوألا ميلعتلا هب

 معأ وه ام ىننلاب نتا 6 وفرز وت ناحل مح بلسلا نإ : لاق هنأك نوكسيف

 ىفنم ىلإ ةبسن ريغ نم ةيناسنإلا ىنن دق نوكي « ناسنإ ال ليق اذإ ىتح « بلسلا نم

 وه الو هجوب ىننلا هل مضو ام ريغل عوضوم بلسلا نأ ىلع لدي مل فيقوتلا نكل . هنع

 . ءوثل ءىثدو>والب محلا وهو : انلق اك لاقي نأ بجي لب ىناعلا حالطصالا

 ريغق بلاس هبلس امو « بلاس هبلسإ نأ رذعتم ريذف بجوم هبجوب أم لكن اكاملو

 باجيإ لكل نأ نيبف « ىتامز ريغ وأ اينامز ناك ءاوس « بجوم هبجوي نأ رذعتم

 باجيإ نوكي نأ ىعأ « ضقانتلا وه اذهو . هلباقي اباجيإ بلس لكسلو « هلباقي ابلس

 باجيإلا ىف ىنعملا ناك اذإ ًاررقت لباقتلا اذه نوكي امإو . ةقيقملاب نيلباةتم بلسو

 عوض وملا نوكي نأ ىنعأ ٠ هنيمب كالذ لكل وانت دق بلسلا نوكيف « ةبج لك نم الص

 عوضوملا ىف دصقلا هيلإ هجوتي ىذلا ءزللا نوكي نأو لولا كنذكو ًادحاو ينعم

 هدعب ليق مث « هنيمب ىأ رصبي نانإلا ليق اذإ اك ال « هنيعب ًاظونحم لومحلا وأ

 ةوسأ» قاما نإ: لق وأ مندل الا ان كالذأ قاف تيفي أ فسأل نانتالا نأ
 دحأ ذخأ نإو . الباقت كانه نأ ..اظ « هل ىف ىأ دوسأب سيل ليق مث « هثرشب ىف ىأ

 ركسملا نإ : لثاقلا لوقك « ةوقلاب رخآلا ىف ذخؤي نأ بجيف ةوقلاب اهدحأ ىف نيينعملا
 هعبط ىفام ىنعي و مرح, سيل ركسملا نإ : رخآلا لوقكو « لعقلاب ركسيام ىنعيو مرحم
 « ناكم ناك نإ ناكملا نوكي نأو الباقت كانه نأ نظ « دعب ركسي ملو ركسي نأ

 )١( باللاو 53ه. م اع. اس د نم ةطفاس و ىء سا ائيش :ءىثب // م ءاقب : قب :

 بلس : بلل / ع هنأكف : هنأك // ع نم ةطقاس : نوكيف(؟)  .اس تابثإلاو

 ءىثا... يسخلا وهو (ه) 2. ههتبساك : ةسن (؟) .ىه( ن بس ءاعءع :

 ىءه هبل امو , ع هبلس اكو : هبلس امو (1) .ى ءن ءاع ءد نم ةطقاس . )٠١( لوانت :
 ب لوانتي . )١١( اء ربخلا: ءرجلا ./ىء.ه .م . عنوكي ناك نإو ؛ د ناكذإو : نوكي نأو .
 )١6( ..س نم ةطقاس : اذإ )١8( ى . ع نم ةطقاس : (ىلوألا) ىأ . )١4( (ىلوألا) ف :

 ع نإف:نإو//خب لباقت اذه :الباقت كانه // ه . د نم ةطقاس ٠ ى . )٠8( .م كلوقك :لوقك

 )١5( س نظيف : نظ( ال) .ىءىه .م.اعءاس. د لوقيو : لوقكو ٠ .ه

 و



 ةفاضإو رابتعاو ةبج تناك نإ ةفاضإلاو رابتعالاو ةبللا وأ « نامز ناك نإ نامزلا وأ

 لاثمو. هرادقع, ىأ فيكك سال هنولب ىأ فيكم مسجلا نإ لاقي نأ ةهجلا لاث٠ .ادحاو

 ةيضقلا لب . ةرشعلل ىأ فصنب سدلو « ةتسلل ىأ فصن ةئالثلا نإ لاقي نأ ةفاضإلا

 لب ةركسنم الو ةملسم الواهب دصقي ىذلا ىنعملا ىف ةتيلا ةيذك وأ ةقداص نوكنال

 امم اهانممي ةقلعتملا رومألا عيمج لصح مل اذإ ةلباقتم نوكنت نأ نع الضف ةروصنم الو

 كلذ ىلع هبلس نوكي نأ بجيف هوجولا هذه نم هجو ىلع باجيإ ناك اذإف . هانركذ

 , كلذ ىف كباقي بلسا نوكي نأ ىذنقا هركذنس امم ةبجو روس هقحل نإ مث , هجولا

 امم ضرع اياضقلا ف تلمهأ اذإ ءايشألا هذهو . دعبام ىلإ هيف مكسلا رخؤنسو

 ::تطلاخملا تكد انهالت لف دنا وص لع تاناقلا ق ةريكك تالا

 ىءع نإ. م . اع هنولب //ع نه ةطقاس : نإ(؟)  .س نامزلاو : نامزلا وأ(١)

 : اهانمم // سذإ : اذإ (0) .اس نم ةطقاس :لاقي نأ (9) . س فيكم ريغ : فيكم //
 .ى « ع لباقي : هلباقي (9) .  ب هبلاس : هبلس )١( . م نم ةطقاس ٍه ىعءو ع ءاس هاتعع

 :رك ذنس ام // ى هه(, م. اع ءعءاس ٠ سىلعو :ىلع (5) . نب ةدعبام : دعيام (4)

 ءد . ب لجوزع هللا ءاش نإ لح : نيطلافأا // ىءه ءن م,.اعوءعءىاس د(. ب رك ذنام

 عالم عبو اهنا عو انما لن
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 جاسلال]صفقلا

 لصف (ز)

 ةصوصخملاو ةلمبملاو ةروصحل لا اياضقلا فانصأ فيرعت ىف

 لباقتلاو ضقانتلا ليبس ىلع ىذلا لباقتلا فيرعتو

 لخادتلا فيرمتو داضتلا ليبس ىلع ىذلا

 كلذ ةهج نم اياضقلل ماكحأ داريإو

 امإ ينحلاف ًايئزج وأ اياك نوكي نأ امإ واخي ال ةيضقلا عوضوم ناك الو

 « بتاكد يز : كلوقك ًايئزج عوضوملا ناك اذإف . ىلا ىلع امإو ىلكلا ىلع
 ايلك عوضوملا ناك نإ امأو « هانرك ذام طئارشلا ةاعارم نم هيف عمتجا بلاس هضقانم ناف

 هتحن امم دحاو لك ىلع باجيإلا نأ نيب دق نوكي ىأ الك هيلع كلا نوكي نأ ام

 ضرعت امنإو « هل ضرعتي ملو اكرت كلذ كرت دق نوكي وأ « هضعب ىف بلسلا وأ باجيإلا
 مكحلا لاثم . صيصختلاو يمعتلا نود بلسلاو باجيإلا ينعأ « مكلا نود نيكلا

 دقف « ناويح نان لك : تايلمخلا ىف كلوق ىلكلا عوضوملا ىلع ىلكلا باجيإلا

 اياضقلاو : اياضقلل )١( . ى « م« ع نهةطقاس :ليبس (0) . س ىذلاو : ىذلا لباقتلاو (ه-4)

 .س كلوقكف:كلوقك // ىعء ن٠. عوأ : امإو (4) . س نم ةطقاس : عوضوم (1) .ه 2( ع

 ل : دحاو // ىو ن ,ءم.ىاع ع ءاس د نأو:نأوأ(١١) .ه. عو س هيف لع : نيو )٠١(

 : كلذ )١١( . ه , م ىاع اس ةتبلأ : امم ةتبلأ // ى « ع . س ءد هنمامم : هنم // س دحاو

 ء«س دوي لح : مييمتلا // ن ءاع ء ع. س باج الل : باجميإلا(9١) . م ء س نم ةطقاس
 .ه( نم .اع اس

16 



 اذه ميهضت ىف لوقلا ميمتت امأو . ناسنإ| هنأب فصوي ام دحاو لك ىلع ةيناويحلا تبجوأ

 مضوملا اذه ناك نإ و « كاذب ةداعلا ترج دقف«سايقلا هيف ركذي ىذلا نفلا ىلإ رخؤيلف

 سانلان م دحاو الو سيل : كلوق ىلكلا عوضوملا ىلع ىلكلا بلسلا لاث.و . هب قحأ

 ىضنقي بلسلا ناكر جحب سانلا نم دحأ سيل : ليق اذإف برعلا ةغل بسحب امأو رجحب
 ةلالد بسحب امأو . ًايصاخ ادحاو هنيعب سانلا نم ادحأ ىنعي هن أهنم مهغي ملو « مومعلا

 هنأكف رححب سانلا نمقتبلا دحاو الو سبل هنأ الوأ انلق ىذلا وه بجاولاف ظفللا

 فو . ارجح دجويسانلا ةلمج نم ةتبلا دحاو الو رجم ناسنإ دجوب ال لاق

 . مومعلا ىلع لدي ىتح بلسلاب جيه ةظفل نرقي نأ جانب ةيسرافلا ةغللا

 اسيل ناكسلا ناذهو . ةغللا ةعانص باحصأ ىلإ اذه ىف لوقلا قيقحن نأ ىلع

 تسبق اذإ ىتلا ىناعملا نم لومحلا ناكاذإ امم نابنكي دقو فيكو « نيضقانتم

 ةيناسنإلا ةعيبط ىلإ تسدق اذإو نوكي ال نأ بجي ملو اهل نوكي نأ بي مل صخش ىلإ
 لعفلاب ىأ بتاك ناسن إ لكك لوقك هلاثمو . اهملع عنتمت الو اهججوتال ةينانإلا تدجو

 بتاك ناسنإ لكاانلوق ناك ولو . نابذاك امها نإف « بتاكب سانلا نم دحاو الو

 نأ بجي ناكل بتاكب سانلا نم دحاو الو وه ابذاكه ن وك دنع اتدص قبب ىذلا هبلس

 « ضقانتلاب هلباقم اذه سبل نذإف . بتاكب سانلا نء دحاو الو : انلوق بذكي ال

 ًاداضت ةلباقملا هذه مسنلف . ىرخأ ةلباقم هلومحل بلاس وه ثيح نم هل لباقم وه لب

 :مضوملا // ن نم ةطقاس : كلذب (”) .اععس امأف : امأو //د نم ةطقاس : لك(١)
 // اع نم ةطقاس : ىلكلا مموضرملا ىلع //اس ءد نع : ىلع (") .اع لوقملاو د عوضوملا

 . م ء اع .د نيمي : نس(ه) .س ءىعلا : بلسلا (() . ى هه. ن.ء م ء اع ء د نمةطقاس : سيل

 . اس نم ةطقاس : ةتبلأ (1) .اعء اس اصاخ : ايصاخ //س ادحاو وأ : ادحاو //ه ٠ ن

 .م ىحخن ؛ ى(, هن ,ء سارجح : رجح (0) . , اع ,د ىحم : رجح //

 // ىوز ءاعو ع ءاس ءدءب غل : ةنللا(م). ه ىف وأ ء ب قفف:ىفو // م ايح: ارجح (0)
 . س اذإف : اذإو .)١١( س نوحي : نابذكي )٠١( . م نه ةطقاس : ةظفل // س ىلإ لس : جات

 . س نم ةطقاس : بيتك // س ناسنإلا : سائلا )١١( .اس كلوق : كلاوقك (١؟)

 )١4( عا بتاك : بتاكب .

 ا



 دادضألاكب ذكلا ىف ناعمتجي دق نكلو قدصلا ىنةتبلأ ناعمتجيال اهمب نالباقتملا ناك اذإ
 . تماعام ىلع « امم مفترت دق نكلو امم ممتجت ال دادضألا نإف « رومألا نايعأ ىف

 هب انكرمصتو اننايب بسحب ىتلاال عوضوملا دنع همفن ىف لومحملا لاح نأ لعاو

 لومحملل ىتلا لاملا لب « لومحلا ىلإ ةبسن لكى نوكىتلا الو هل ىه فيك هنأ لمذلاب

 . ةدام ىمست امبماودال وأ بذك وأ قدص ماود نم ةيباجإلا ةبسنلاب عوضوملا دنع

 لاحك ب وجولا ةدامىمسيف هباجيإ قدص بجيو مودي لومحلا نأوه لاحلا نوكي نأ امإف
 لاحك عانتنالا ةدام ىمحساو هباجإ بذك بجيو مودي قف ناسنإإلا دنع ناويملا

 ةباتكلا لاحك ناكمإلا ةدام ىمسي و اهدحأ بجي الو موديال وأ «ناسنإلا دنع رجحلا
 دجوت ةبلاسلا ةيضقلا نإف « بلسلاو باجيإلا ف فات ال لالا هذهو . ناسنإلا دنع

 « ةررك ذملا روءألا دحأ اجيإلا دنع ًاتحتسم نوكي اطومم نإف اهنيعب لالا هذه اطومحم

 عوضولل ىف اكرتشا اذإ ةبلاسلا ةيلكلا دنع اهلاح ةبجوملا ةيلكسلاو « بجوأ نكي مل نإو
 نرد ودفيو ىداكلا وه وسحارلا ف ايي لانا نإ ةفوقلل طورقلاو لويقاو

 اهالكف نكمملا فو « بلاسلا نود بذاكسلا وه بجوملا نإف عنتملاف امأو « بجولل

 نكمملا ىف امأو . نيياكلا َ منتمملاو بجاولا ىف امهكسحل نايئزجلا امأو . نابذاك

 ةدام ىف ناقدصي دق امهنأ اهرمأ نم نيبلا نكل « ًاميمج ادصت نأ بجي هنأوه روهشملاف

 بجي كلذ:نأ امأو . بتاكب سانلا لك سيلو بتاك سانلا ضعب . انلوقك نكمملا

 ىذلا لومحلا نوكي نأ هدنع بجيال هناف « ءىدتمملل هسفنب نيس ال رمأ وبف ابوجو

 : ةبسنلاب (ه) . ل لكل : لك ىف (4) . س ريغ: دنع (6) . ى ا مع مفرت : مفترت (0)

 ءاد ةقحتسم : اقحتام )1١( د ىمسيو : ىمسيف )١( . اس ىمسيف : ىمست // ع ىلإ +
 س ابهنم : امهثم )١5( .اس نم ةطقاس : روهألا// ه.نءمءاع ءاس
 ءاعءاس ءد.ءب بجاولا : بجوملا // ع نم ةطقاس : يف )١8( .أع نم ةطقاس : هدحو //

 اس ناتيئزحلا : نايئزهلا(4١) . د امالكو : امالكعف // سامأو : فو //ىءذءم
 . س نيتيلكلا : نييلكلا //هو نءم ,. عءاس د امبكح : امبكحل // ع تايئرجلا

 )٠6( .اس امم لس : ادصت )١1( س ضعب : لك . )١79( نيبي ال // نايدوجو : ابوحو :
 ' .ه(2© ل٠2 سوءد نيبتمال
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 هىدتبملا نإف « هضمب ىف ًامودمم عوضوملا ضعب ىف ةلحم ال ًادوجوم نكمملا ةدام نم
 دجوي ال نأ قفتي مث « ةبيرغلا ةديعبلا تانكمملا ةلمج نم وه ءىش نوكي نأ ركستس ال

 . ةنمزألا نم نءز ىف عونلا صاخشأ نم ءىثل ةتبلا

 قطنملل ةمولعم ريغ تامدقمي هنببي امنإاف هنيبيو اذه بجوي نأ فلكتي ىذلاو

 . ناسنإلا ةعفنمىف ةلخادلا فرحلاو عئانصلاف هذكمأ نإ كلذ تابثإ هنكمي امنإ هاسع من
 . هيلع قطنملا لعتملل موقي ىنيقلا ناهربلا نأ ىرأ اف كلذ _ءرع ةجراخ رومأ ىنامأو

 هتفرعم كلذ نم هيفكي لب اذه بوجو دقتعي نأ هتعانص ىف جاتحي ال قطنملا نأ ىلعو
 كلذ ىف ًائرقتسم ةيناكمإ داوم ىف ًاعيمج ناقدصتدق داضتلا تحن نيتلخادلا نيتيئزجلا نأب

 لا ىف نانلتخملا امأو ٠ ااجيإ الو ابلس معتال اهنأ اهرثك أ نم ًارهاظ ةيناكمإ داوم

 بجاولا ىف ناقدصت, باجيإلاب امه نيتلخادنملا دجنف نيتلخادتم ايمستلو فيكلانود

 « نكمملا ف بذكسلاو قدصلا مسنقي اهالكو عنتمملا ىف ناتدصت بلسلا ىف نيتلخادنملاو
 سلو... كسفنب كلذ لمأتو « روكذملا راتبعالا ىلع ةقداص نوكت ةيئزجلا نكل

 هلك دوجوم هنأب مح ملام هيلع اياك كلذب كمكح راص دقف ابك كعوضوم ناك اذإ

 1 طقف مومعلل ةعوضوملا ةعيبطلا ىلع تككح دقف كلذي كح مل اذإف :ةوهوم تعاوا

 + لدعم ةضاخ ةذوخ ام اين اوي قيم ة:اهةةوخأت امنا وي نعم انقل ل: ةييناتلا عنف

 حلصت نكن ل صوصخلل حلصتال ثناك ولو « كلذ ميمجرابتعال حلصت اهسؤن ىف ىهو

 لقملا ىف ةءاع حلصت نكت مل ولو « دحاو ناسن ! ديز اهب ةدحاو ةيناسن | الئمزوكسن نأ
 اهب تقل نإ ةيناسنإلا قحلت ىتلا رومألا مث. نوريثك اههف كرتشي ثيحب تناك ام

 ةطقاس : امودعم // اس مودمملا : عوضوملا // ىدوجولا نكمم و ع نكمت : نكمملا )١(

 :بحوب (4) . ه , ن نامز :نمز (0) . اع نم ةطقاس : هضعب ىف // اع نم

 مي باجإلا : بجاولا )٠١( .هالفو نءمءاعءعوءيد ايف :اف(5) . ع دجوي

 )١0( .م ذئنيح: كسفنب )١( س نم ةطقاس :ًايلك . )١5( ىف //ن © س وهو : ىهو :
 سس نه ةطقاس : نكت // اس نكل لح : صوصخلل // اع نم ٠ )١7( مو :ملولو .

 .اس نم ةطقاس ؛ ىءهءمءاع ع ءسءهءاس(48١).ىءهءنءمءاعءعءاس ءد
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 اهب قحلت اهنإ لوقت نأ همم انل سيل اتاحلإ قاحلإلا كلذ ناكط رش ةدايز الب ةيناسن | ىو
 هب ةقحلم تناك اهنكل « ًاميدج نيرمآألل ةحلاص امنإ لب « اهصوصخ وأ اهمومع ىف
 اهم ومع ىلع ةقداص نوكت نأ بجي الف . اهمومعنود اهصوصخ ىف اب تقال دقف اهصوصخ

 ذئنيح نوكنف اهب ةقحلم مومعلا عم اهحصن نوكي نأ امإ واخي الف . طقف اهب تقملأ نإو

 اهنعأر بتي لب « كانه اهبحصيال نأ امإ و ء صاخلا قم ماعلا قم اف اهصوصخ ف اهايإ ةبحاص
 ىبف اهصوصخ ىفاضيأ بنك تناك نإامن,ةاهصوصخ ىف ةلاحمال قدصيف اهلعبذكيو

 عيمج ىلع قدصي ىأ اهمومع ىف اهلع قدصي ىلوقب ىنعأو « ةتبلأ اهلع قدصي الام

 قدصي دحاو ءىشك ذئنيحاهلِف ماع ىنمم ىه ثيح نم اهبلع قدصي اهنأ سيل اهمعيام

 ,اع هي كلذ قاحلإ و ع كلذ قاحلإ ؛ ىو ن ء سءد ام كلذ قاحلإ : قاحلإلا كلذ )١(

 ءاع ,ءعءاس ء اس هب قحلي هنإ : اهب قحلت امنإ // س نه ةطقاس : اقاحلإ //ه م

 «٠ اس هصوصخ : اهبصوصخ // م , اع ,ء اس همومحع : اههومع (؟) ..ىت سم( م

 : اهنكل // ع اهميجج : ًاميمج // م.اع ءاسع د حلاص وه : ةحلاص ابنإ // مءاع

 . م , اع ًاقحلم ناك ٍ, ع ابقحلي تناك : ةقحلم تناك // م.اع ,ااس هنكل

 تقحلأ دقف // م مهصوصخ اع همومحع ,؛ ىءه «, ع ابمومع : (ىلوألا) ابصوصخ (0)
 تقحلأ دقف اهصوصخ يف ةقحلم تناك نإو اهصوصخ ىلع تقدص : اهمومع نود اهبصوصخ يف ا
 هب ًاتحام ناك نإ وهص وصخ ىلع قلص ؛[ اهم ةلك ةخسالا هذه فيضتو] ى « ع اهمومع نود اهصوصخ ىف
 ى عم اه , ع ءاس ءد اقداص : ةقداص // اع همومع نود هصوصخ ىف هب قحلأ دقففصوصخ ىف

 ءاع ءع اس ءد هب قحلآ : اب تقحلأ(4) م ءاع . ع اس .د همومح : (ةيناثلا) اهمومع//

 اني ةنعلط. أ )عج اه ع4 امي د هج مي 4 اسست ١ ه6 اج قلأ و
 ءد هأإ ايحاص : اهانإ ةيحاص (ه0) . ىا ون ءم واع ع ءاس دهب اقحلم , س اج احلم

 . ى قحل امف : قحل اف // م ,ء اع « ع ءاس , د هصوصخ : اهبصوصخ // ن ءم .اع ع ءاس

 .ىءوم(م (اع , ع اس , د هنع : اع // مى اعءع ءاس « د ةهبيحصي : ايبحصي //

 )١( هم لاعب عءاس « ددوصوصخ:(ىلوألا) اهصوصخ// م ءاع , ع , اس ءد هيلع :اهلع //

 اع ءعاواس(, سوء د ناك: تناك // ه,ن م اع ع ءاسء سءد « ب هنإف : ابلإف

 ع ءاس ءس ءد وهف : ىهف // مءاع ءع ءاس ء د هصوصخ: (ةيناثلا) اهبصوصخ // ه ء ل م
 ىلوقب // ىوءهءذنع , اطءع ءاس ءدهيلع : ( ىلوألا ) ابلع (9) .ىءيوه(ىن ماع :

 م 6 اع(, ع ءاس ءد هيلع : ( ةيناثلا ) اهلع // نانلوقب ه ىء م ءاع٠و ع ءاس هلوقب 3.
 6م ءاع ع ءاس ءد هيلع : ابلع // ىتوئذء.مءاعءع اس ةيميام: اييعيام (4)

 اع, ع ءاس ءد هنإف : اهلإف // ىء(ءه(ن م (ءاعءع اساء س د وه .: ىه // ن

 . ىع(م
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 ةراملا : ءافشدلا (1)



 » كلذ ريغو عونو ىلك وه ماع وه ثيح نم هيا 8 هناصوص# ىلإ ىدءد الام هيلع

 5 هتف ام نود هتحيات ووما هدهتو

 همومع ىف هبحاصي ام ىلإ لب « ماع وه ثيح نم هقدلي ام ىلإ هلوقت امب ريشن انسلو
 يمعتلاطارتشا ريغ نم ى |١ ىلع يلا نأ نم هانب ام انضرغو . هناعوضو» ,إع الح

 . صرصختلا ىلع ةيظفأ ةلالد هيف 2 الو 6 هجحاود ممعتلا بحوب سل صيصختلاو

 عدهف ىلا ةلالد سفن امنأ ال جراخ نم هتلالدل ةمزال صيصختلا ىلع ةلالدلا نكساو

 لولدملا سفن ىه تسيل ههلعتس امم كلذ ريغو سكملا نم مزاول ةيضق لكحا نأ اك

 . ةيضقلاب اهماع

 ناتتامهملا ناتيضقلا ت'اك ام كلذإف كحل ةءاكب جو: ال عوضوملا ةياك نأ نيبف

 نبب دق "ىلك هعوضو.١٠ لمبملاب ىنءأو . نيتداضتمع اتسل باجيإلاو بالاب ناتفااختملا

 ناسنإلا نأ قدصي دقو فيكو نيتداطتع انسيل ناتابذ « هتك نيبت لو هيف لما ةيفيك

 نأ الإ . قدصلا ىلع نام.ت>يف « بتاكب سيل لاقي نأ قدصيو « انبي ام ىلع بتناك

 . هب حرصي ملنإو « ةماعلا ةعيبطلاب قحاب قحلملا ىنمملا اذه نوكي نأ عنع سيل كلذ

 محلا اذه نأ بجون مل نحن ذإ نيتداضتاا ةوق بلسلاو باجيإلا ةوق نوك: ذئنيف

 قدصي ناسن إلا ىنم نإ اناق لب « ةلاحم ال صاخ وه ثيح نم هيلع موكحملا لوانني

 ناسن إلا ىلع بلسلاو ناجيلاب لولا لمح نأ حصي ناك اذإف . صاخللا ىلعو ماعلا ىلع

 نتداضتملا ةوق 6 همق بلسلاو ناجإلا نك نا حصيف 6 همومعو هءمحصدب و 6 ماع وهو

 .لن؛ د نم ةطقاس : (ىلوألا)نم// ل هائنب ام هانب ام )0( 3 هيحأضإ : هيح أضن ام هيف

 ىءه ما ع اسءو د اهنأل : انأال )3( .اس نم ةطفاس ؛ء د سباو : نبا )هر

 : اتسيا // ع ناتفلاهخلا : ناتةلاختلا )٠١( . ى هلوعثتس : هفمتس )/١( . س اهف : هيف //

 .ىدءذ ءم.ءع اس نم ةطقاس : ةيفيك )١١( .دوه ىل- و ىام :اه // عاسبلا
 )٠-١١( ع نم ةطقاس : نيتداضتت .... ىنعأو )١١( اع نم ةطقاس :هف .

 نيداضتال : نيتداضتأا // ع باسلا نم : بلسلاو // س نم ةطقاس :( ىلوألا ) ةوق(١؛4)

 : لب )١١( . ى نم ةطقان : محلا اذه // ى نم ةطقاس : // مه(2٠ نم . اس ءد

 * ني:داضتأل //ع نمةطفاس : (ةيناثلا)ىف )١7( . اع ءسنان الاكنءا :١ نان إلا نءءر// ع نمةطقا

 . ى ع. م نرداضتاا



 لمحبي نأ بجو ناسنإلا ىلع ىمأل مح اذإ ىتح ءرمألا سفن ىف ًابجاو كلذ سيل نكل
 ناسن إلاو . ةلا ال صاخلا ىلع لمحي نأ بجو هيلع لمح اذإ اك « ةلاحم ال ماعلا ىلع

 وهو « كلذ لع لد نوكي ال ظنالا سنن نكل « ًاصاخ نوكي نأو ًاماع نوكي نأ عننمي. ال

 نوكي نأ دعبي الف « بتاكب سيل سانلا ضعبو بتاك سانلا ضعب نإ : لئاق لوقي اي
 ظنالا ناك نإو « نيضقانتما مح ىف نان وكيف نيتيضقلا ىف ديز وه سانلا نم ضعبلا
 . ظنللا امجوي الو « قفت: نأ حلص: ىتلا ىه ظنللا ىف ةنكمملا روءألاو . هبجوي ال

 نكمي دق امهب امهءاعلدتسي نيذللا نيينعملانإ مضولل اذهىفليق ال ليوأتهجو اذبف

 نانإلا انلق اذإ انأ لوقلا اذ. ىنع امنإ هنإ ليق ىذلاو . نيداضتم ان وكي نأ انايحأ

 ىذلا ناسن إلا ذإ « ضيرم ناسن إلاو حيد نانإلا انلوق ةوق هنوق تناك حيحصب سبل

 . هجو اًضيأ وهف « امهندب طسوتم ال ىتلا دادطألا نم اهه ذإ ء« ضيرملا وه حيحصب سبل

 نيتيضتلا نإ مضوملا اذه ىف لاقي نأ ىددنع دعي الف لوألا هجولا وه ىلوألا ,.كل

 نيفلتخم نيينم٠ هب قحايو هياع ىنبي امفو فلس ايف داضتلاب ىنعيو . نيتداضتع اتسل

 . ةيئزلا ةوق ىف ةللبملا نأ اذه نم حضتيف « فاكت»و ل.تحم كلذ عم هنأ الإ

 لمب٠ ال نذإاف « ىلكلا رمصحلا ىلع لدن تالمبملا ىف ماللاو فلألا نإ لاق ىذلاو

 « ةغل نود ةنل بسح مالكللا سيل هنأ اهدحأ : نيبجو نم طلغ دتف « ىلكو هو الإ

 برعلا ةنل ىف ماللاو فلألا نأ ىناثلاو . ةّديلأ لمبم برعلا ةذل ىف نوكي ال نأ ىف

 اس نم ةطقاس : ةلاحم ال... . لمح اذإ م (؟) ٠ع ضمب : سفن )١(

 ء اع متي ال : متم ال (©) .ه نانإلانأو : ناسنإلاو // ع ماعلا : ساخلا //
 ءع اس ء س ىذلا ىملل : نذللا نيينمملا (9) . اع نيتضتانتحملا : نيضقاتتملا(ه0) .ه ءاع

 نيثداضام : نيداضته // د نوكي : انوكي (4) . ساهلاع : امهلع // ه:نءمءاأع

 : نانإلا ذإ // س نانئإلا: نانإلاو(4) .اس اذه : اذهب // ن «ء مم ء اس

 ن ابيب : امهنب // سدى : نم // ع نم ةطقاس : حميحصب )٠١( .اس د ناسنإلا اذإ

 . ى ها. ن .م اع ع ءاس ءد ديبي هنإف : دمي الف )١١( . س اذبف : وبذف //

 اس نم ةطقاس: نود )١١( .ع فاك تم وأ : فلكتمو // د نم ةطقاس : كلذ (١؟)

 .د نم ةطقاس : ةفل .... برعلا(5١) . د نم ةطقاس : ( ةبناثلا ) ةغل //
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 نم دحاو لك ةنبلأ لوقت الو عون نانإإلا نإ لوقت كنإف « رصحلا بجو ال اضيأ
 . ديز ىلع لومم كام لك لوقت الو ديز ىلع لومم كاحضلا نإ لوقتو « عون سانلا

 عسب نلاحتلا اذهدكل اه نين

 نإ ىتح عضاوملا نم ريثك ىف طلغي امم روسلا ناكم ماللاو نقل الا ن1 نأ لعاو

 لوقت كنأ اك . اهبذك ناب روسلا اهتم نإاف «ماللاو فلألا عم ةقداص نوكست ةيضقلا

 ضيبأ هنأب هب فصوي ام لك تلق نإف « الوبق هلبقتف ةرورضااب ضيبأ ضيبألا نإ

 روسلاو ماللاو فلألا ةكراشم نع ثحبلا امأو . هب ذك كل حال« ةروربلا نفسا وف

 و محلا ةيلك ريغ عوضوملا ةيلك نأ اذه ةلمج نم نيبف . نييوحنلا ةعانصب ىلوأ وهذ

 سيل ةظفلبف بلسلا ىف امأو « لك ظذلبف باجيإلا ىف امأ . هيلع لدن كلا ةيلك نأو
 ظنل ةبج نم سدل هومعف عوضوملا انا حلا مومع ىلع نالدي ناذهو ؛ دحاو الو

 عوضوملا بسحب كلا ةيلك ىلع لدي ىلكسلا روسلاو . ىلك هعبط ىفهنأل لب « هيلعلدب

 هتيلكل ةبسنلانأ ىلع لدي روسلا سيلف اياك ناك نإ ول ومحل انراف «لومدلاب ب ال

 ناويحلا نأ نعت مل ناويح ناسنإ لك تلق اذإو . عوضوملا ةيلك ىلإ هتبسن نأ ىلع لب
 كالذ ىلع لدي نأ تجتحا نإف . ناسنإإلا ةياكا ناويحلا نإ لب « نانالل هتيلكب

 مالوق : الوبق .٠ )١( ع مححصي :حسيحصب .٠ )١( ىءه م نم ةطقاس : نإ ()
 .ىءه لم ءاع واس(« سءيد نم ةطتاس :ه//

 )١ - )89ع نم ةطقاس . ةرورضلاب .... هليقتف .

 . س بذك :هبذك // ىءيه(٠.نءم(ءاعواس(« سءد هئإف : وهف (1)

 . س لخلا : يحلا // ى نم ةطقاس : ةلج (4)
 .ه « س ةظفلبف : ظفلبف // ع لدت ه س نم ةطقاس : هيلع لدت يلا ةيلك نأو )0(

 )٠١١( ع. نم ةطقاس : ةهج .

 د نم ةطقاس : ال عوضوملا بسحب )11--١8( . ى ءعينم ةطقاس : بحب محلا (1)
 . ع ةيلكلاو : هتيلكل // ىنأو : نإف )١0(
 م'س لإف و ى وره« ل ء.م.اع ءع ءاس ءد اذإف : اذإو // ب هتيك : ةيلك )١6(
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 لك لوقت اي « ملا ىلع لدي رخآ اظنل درون نأ جاتحت لب « روسلا اذهب هيلع لدن م
 نشب ١ ناوح لك نان إلا تاقف روسلا اذه تفذح نإو . ناويح لك وه ناسنإ

 « تافرحنم اياضقلا هذه لاثمأو . يلا ةيلك ىلع ةلالدلا ىف ائيش روك ذملا ظنالا اذه
 ابلمأتنلف اهركذي ترج ةداعلا نكل « ىودج ريبك اهلاصقتساو اهئاصحإ ىف سيلو
 . اهاوحأ فرمنو

 )١( ع كلذ ىلع : هيلع . )١( ع نم ةطقاس : ناسنإلا .

 ) )4.ى .مع نم ةطقاس و م اولم أتلف : اهلم أتلف

 ىف



 ساشا لمصقلا

 لصف ( ح )

 ةيصخشلا تافرحملا

 6 روسلا رك ىأ هروصخغو ةلمومو 6 عود وم ا همأ زج ىأ ص وه هءاه ريدهنل

 ضعيلا ىف باجيإ وأ ىلك باس وأ ىلك باجيإب ١٠إ ةيككلا ىلع لدي ىذلا ظفالا اذهو

 عنك ال لك وه ثيح نم لكسلا نع كبلس نإف . بتاكنب سانلا ضم سيل وأ

 سيل كلوةكال مهذعب لب ابئاك ناساإ لك سيل : كلوةك ضءبلا ىف كباجيإ

 نأ بجوي امنإ « لك سيل : كالوةف . ضعبلا من6 ىألا بتاكب ساناا نه دحاو الو

 ديز : انلق اذإ : لوقنف « هيف سيلف اضيأ سيل صوصالا نأ اءأو « سيل مومعلا

 «لك ال وأ ضءب وأ ءوثالو وأ لك ةظنل 00 نأ امان هلومدع ريدقتلا ةظفل انرق م

 نيباا نف ايصخش ىنمم ناكن إف ا.صخش ىنمم وأ اياك ىنم» نوكي نأ امإ لومحلاو

 ضعباابو لا لكسلاب ىندي نأ الإ ءرذه باجيإلا ىف هيف ضءبلا وأ لكلا لاخدإ نأ

 دا هده لاق وأ 6 دضملاو دعاسلاو عباصألا هده لكد يلا هده نإ م الثم لاةءف ءاجلا

 ءد بلسإ : بلس //اءءاس ءس .ءد وهو :اذهو (ه) . م تاكرحتاا : تافرحنما )١(

 .ىءع اب ابتاك : بتاكب //ب نا_نآلا : (هيناثلا) سائلا )١( . نءم اع ءاس

 .م نم ةطقاس : كلوقف ..... دحاو الو سيل(4) .٠ ع نم ةطقاس : كباجإ (4)

 ع ظفل : ةظفا // س هلومحل ل : هلومحع )١١( .ىعانأ لع : لوقتف(١٠)

 . م نم ةطقاس : ًايصخش ىنمم لاك نإف // م نم ةطقان : امإ )١١( . ىو ع ءىث ل: لك //
 . اس باجإلاو : باجإلا ف // ى ءه ءنءاسءسءد ضشملاو : شعباا وأ )١5(

 . اس لوقف : لاقف )4:١(
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 ا:ءالك هلثم ىفو . روسلا وه ىذلا ضعبلا وأ لكلا سيلو ؛ ندبلا ضعب يه

 . هجولا اذه ىلع

 نم هجوب ةتبلأ كلذ ىلإ نيروسلا ضعبلاو لكسلا ظفل لاعتسا ف بهذن ال انإف

 ضعب لب ءزجلا ال ضعبلاب ىمنو « دحاو لك لب ةلمجا ال لكب ىنمن لب « هوجولا
 ةلل نم اضعب هب ىنمن اك ناسنإلا ضعب انلوقف دحلا ىف هكراشيو عوضوملاب فصوي ا

 . هدحب دحمو ناسن أب ىسام ميمج نم دحأو وبفناسنإ اضيأ وه ضعب هنأ عم ىذلا سانلا

 . صخشلا اذه لك ديز القذف ىمخُش لوم ىف نيروسلا ضعبلاو لكلا انللمتسأ اذإف

 الرع صخشاا كلذ سيل هنإف . بذاك و بف « صخشلا كلذ نم.دحاو لك ىأ

 « باجيإلاب هل حصي الو . كلذل ىنعم ال ذإو ء« صخشلا كلذ اهنم دحاو لك داحآ ىلع
 صخشلا اذه ضعب ديز : اناق اذإو . قداص صخشلا اذه لك سا ديز وهو هضيقنف

 سال ديز انلق اذإو . قداص صخشلا اذه ضعب سبل اديز نأ هضيقنف « بذاكف

 بذكلا هماهبإ امأ .٠ ابنك ممويو قدص ةقيقحلاب هن « صخشلا اذه نم دحاو الو

 اياضقلا نكل . اهئ ادحاو اذه سيلو تاعوضو هلو ماع صخشلا اذه نأ موب هنألف

 لك سبل انل وق ريصي ال كالذلو « اهسفنأ نم تاموبفملا ىلإ لب اهتاماهيإ ىلإ تننلي ال

 أيءزح صاختا لمج اذإ كالذكو . رجح سانلا ضءب نأ هماهيإل ابذاك ارحح ناسنإ

 اذه هيلع لمحي امث دحاو لك سيل ىأ صخشلا اذه لك سل اديز نإ لبق ىتح ابلاس

 بهذي الو : يهذن ال انإف (ع) . ع نيديلا : ندبلا // هءلس ذه لس : شمب )١(

 علامتسا: ايلممتسا (7) .٠ ع ناسنإ : نانإب )١( .ه بهذن ال انإو و س

 سداالذ : اذه // ى «. س نيتوولا : نيروسلا // ع ضعبلا وأ : ضعبلاو //
 .ه.عء لس رخآلا ل : سخشلا كلذ (م).ه.س رخآألا لس : سخشاا اذه // عع

 ه . ساديز نأ : ( وألارسز )٠١( .م ٠ ع حصي الف : حصيالو // ع اذإف : ذإو (5)

 .ه(2. س نم ةطقاس : ديز .... اذه ضمب(١١ ح )٠١. . ه2 0س شعب : لك //

 .ءدء.ب هنأل : هنالف )١5( .ع وه ل و ه(, نم ءاس د هضيقن : هضيقنف )١١(

 : كلذدلو //ه ء س تفل نأ بجي ال : تفتايال(4١) .ىوءو بن ءم ىااع .ءعواس
 .م نم ةطقاس : سيل .)١5( ه اع رضاحلا : صاخلا// س نإ :اذإ )١١( .ب نكلو



 5 ةريثك تاعوضوم صخشلا اذهل نأ موأ ىأ 6 ايذك موأ نإو قح هنرؤ « صخشلا

 نأ رهاظف اهلع لمحي ةريثك تاعوضوم هل نكي مل اذإ صخشلا اذه نأل قح وه امنإو

 نوكي الف دوجوم لك نع بلسي مودعلل نوف « تسيل ىتلا اهنم دحاو لكن وكي ال اديز
 وه امم دحاو لك ديز نوكي نأ نكمي ال ناك اذإو . ةمودعم ءايشأ وأ ائيش دوجوملا

 لو.حملا ناك نإ امأف . ورمع وه امم دحاو لك سدل اديز نأ حيحصف « سيل امتو ورمع

 . ةلاحم ال بذاكو بف بتاك لك وأ ناويح لك وأ ناسنإ لك اديز نإ : انلقف اياك

 تناك نإ و« اقح ناك ةعنتم ةداملا تناك ن إف « اذك نم دحاو الو سبل ديز انلق اذإف
 « هنيعب قدص الو بذك بجي مل ةنكمت ةداملا تناك نإو « ابذك ناك ةبجاو ةداملا

 نم دحاو الو سيل اديز نأ كلانه بذكيف ايتاك الثم دير نوكي نأ نكمأ لب
 نء ادحاو ال وأ اديز نأ كلانه قدصيف كلذك نوكي ال نأ نكمأو ؛« باتكلا

 تانكململا لمح نراف ةلجلابو . ائيش بجوت الف امتروصو ةيضقلا سفن امأف . باتكلا
 ووتبلا ناك نإ انآو. . نك الو قدتع نين اهااشق ىف تجنوي أل ضاخخألا لغ
 ةدام يو « سانلا ضعب وه ديز : انلوقك « قح بجاولا ةدام ىف كلذف ابجوم ايئزج

 ديز كالوقك ابلاس ايئزج روسلا ناكنإ امأو . فوقوم نكمملا ةدامىفو « بذاك عنتمملا

 سيلو ناويح لك سيل ديز : لوقت نأ قحخل «ةدام لك ىف قدصي وبف اذك لك سبل
 . ةيلكلا ىناعملا نم ءىش لك صخشلا نوكي فيكف « بتاك لك سلو رجح لك

 . د نم ةطقاس . موأ ىأ ابذك // ع نإف : تاو // ع هنإو : هاف )00(

 . س نم ةطقاس : ةريثك تاءوضوم // س نم ةطقاس ؟١هل . . .. امثإو ()

 // م نع« ةطقاس : ءايشأ وأ (4) .٠ م نم ةطقاس : نوكي الف . . . . دحاو لك (©)

 . س امأو : امأف // ه ءاع ءاس حيحصب : حيحصف (0) . ع نكس, سيل : نكمي ال

 // ى ءع بذكيو :بذكيف(5) .ىءع نكي :بجبي //  اعابذك : ابنك (0)
 : ًادحاو ال وأ ًاديز // ع نم ةطقاس : كلانه )٠١( . مث سيلو دحاو الو : دحاو الو سيل

 امأاو : اماف(١١) .ه. سدحاوالو سيل ًادوز هه ىء نءاعءاسءد ًادحاو الو اديز

 مااضق :اهااضق )١8( .ه(ىن م ءاعءاس سد ءاب نم ةطتاس : نإف // ى عم ءاع

 .داماف: اهأو )١4( .اس نم ةطقاس : سائلا )١0( . س اذإ : نإ // س اماف : امأو //

 وبف // س نوك :اذك // بن م .د نم ةطقاس : سيل دهز ....اذك لك )٠6(

 . ع هئإف
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 قدصي هنأ نظي دق هلوم>ه, ىلكلا باجيإلا روس اهيف نورقملاف تالمبملا امأو
 ةئلوق نآل أطخ نظ اذهو . كاح لكن اسنإلا نإ : لئاقلا لوقك مضاوملا ضعب ىف

 ةعيبطو « كاحض وه امم دحاو لك هب ىنعن كاح لكو « ناسنإلا ةعيبط هب ىنعن ناسنإلا

 دحاو لكروه ام ناسن ناكل الإو نيك احضلا نم دحاو لك اهنأب فصوت ال ناسنإلا

 دحاو الو سبل هنوف ماع وه ثيح نم ناسنإلا ذخأ نإ ًاضيأ كلذكو نيك احضلا نم

 كامض لكب ىنع نإف . اهم دحاو دحاو ىلع لومحملا ماعلا وه لب نيك احضلا نم

 «راوسألا لامتسا ىف هيلإ بهذت اندل ام اذبف « ًاميجج مهلمج ىأ نيكاحضلا لك

 نيك احضلا ةلمج هنأ وه هموع سيل ماعلا ناسنإلا نإ : لوقنف هربتعن كلذ عم انكل

 ريغ نم ناسن إلا ةعيبطالو ءرخآآ مضومهنايب ناكففاذخأ اذهذخأنل و - نيك احضلا ل كو

 دحاودحاو اهب فصوي ال نيك احضلا ةلمجو فيكو « كلذصوصخ وأ مومع طرش ةدايز

 ُثيح نم ماعلا كاحضلا كاحض لك ىنع نافدحاو دحاو اهب فصوي ناسنإلا ةعيبطو

 دق هنكل « كاحض لك انلوق لاعتسا ىف هيلإ بهذنو هديرت ام ريغ ًاضيأ وهف ماع وه

 ىلع قدصي الو لما ليبس ىلع ماعلا كاحضلا وه ماعلا ناسنإلا نإ لاقي نأ قدصي

 ناسن إ لك ناكل الإو ماعلا كاحضلا وه سيل ناسن لا ةعيبط نوف كالذ ناسن آلا ةعيبط

 . ةجاولا ةداملا ىف اذهف « صخ.ش لككل ةدوجو. ناسنإلا ةعيبط نإف « ًاماع اكاحض

 ناسنإلا وأ ء رجح لكناسنإلا كالوقك رهاظ بذكلاف نكسمملاو عنتمملا ىفامأو
 وه ىذلا بداولا ىف نادك الان ىلكلا روسلا ناك نإف / تذخأ فيك ب تاكل ك

 . لوقلا بذك ناويهلا نم دحاو الو ءىث ال وه ناسنإلا تلق ؛اذإ كنراف . معأ

 : نيكاحضلا ... ناك الإو(ه -غ) .ه.دناسنإلا :ناسنإ (4) . اسنطاولل : مضاولل (7)
 : ناكف //ه ذخأنلب : ذخأتلو (9) . ى.عاذك ل : كامض (1) .مواس نم ةطقاس
 : هنكل // س انلامتسا : لامتسا(0١) . ب طرش : طرش(١٠) .ه , س ناكمو
 م نم ةطقاس : يف )١5(  .اع نم ةطقاس : لكل ....نإف(١١ .  )1١4 دهنكلو
 : لان إالا(8١) .د نم ةطقادس : وه )١10( . ىءاع.ع نانإلاو : نانإلاوأ //
 .اس ءس . ددحاو ال وأ : دحاو الو // ن ء ع ناسنالل
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 « كاحضاا نه دحاو الو وه ناسنالا نإ تلق اذإ كناف ىواسملا بجاولا ىفامأو

 كاحضلا نم دحاو الو كلوقبو « ماعلا نانإلا ناسنإلاب ىنعت نأ كل ناك

 ن٠ دحاو نكي ملف كلذ تبنع اذإو . كاحضلا صاخشأ نم دحاو دحأو نع 175
 . ةيضآلا تقدصو سكملابو ماعلا ناسنإلا وه كاحضلا تحن عضوت ىتلا داحآلا

 كاحض هل لاقي ام لكك احضلا نم دحاوب ىعي نأ كلذو «بذك كلذك دجوي مل نإ

 ىفاءأو ةيضقلا هذهةظنل نم مهفي نأ بجي ام لوأ اذهو . ايلك وأ ايصخش م

 تدرأ نإ قدصيف نكملا ف امأو «رجحلا نم يثال وهناسنإلا كلوقك قدصبف عما
 دحاو دحاو الو وه ماع وه ثيح نءماعلاناسن إلا كال وةك ماع وه ثدح نم ماعلا عوضوملاب

 :.ناتكلا نه ةحاو الو نانأإلا كلون :يذك ةميبطلا تاتعنإو::فاتكلا قف

 وه نانإلا كالوقك ماعلا بجاولا ىف قدص ًاحوم ايئزج روسلا ذخأنإ امأو

 ضعب وه نانإلا كلوقك ىواسملا بجاولا ىف هتدص بي لو « ناويحلا ضعب
 تينع نإو « هقدص بجي مل اهمومع وأ ناسنإلا ةديبط تذخأ نإ كنأل . كاحضلا

 ضعب ناسنإلا لوقت ذِإ بذلك وبف عنتمملا ىف امأو . قدص يأ ناسن إ وه ذإ ام ًاناسنإ
 ليره رسل ناسن الا انلوتك قادص يحاول قف الاساس ووملا ذخا نإ امأ وي: ةزاخملا

 ناسنإلا نوةمنتمملاىف ًاضيأ قدصو « هرك ذ فلسام رابتعا ىلع كا لكوه سيلو ناويح

 نأ بذك اك « بتاكلكو هس يل ناسنإلا نيف نكمملا ىف ًاضيأ قدصو « رجح لك ه سبل
 . اهريغ نود اهيف ترجةداعلا نبق تاروصحلا ف نآلا لكتنلف 5 بتاك لك وه ناسنإلا

 .ع لوقتو : كلوقبو (؟) .ى ع نم ةطقاس : نإ // س اذإف : اذإ كنإف )١(

 // ىءهءع يس ةتبلأ : كاحضلا // ى داجألا :داعآلا(4) .٠ اعمل: لف (0)
 ةطفاس هو س تبذك : بذلك // ىوهءاس نإو : نإف(0)  .م تفذحو : تقدصو
 «ءنءمءاعءعءاس«© سءد اه : ًايسص>ش )١1( .د نه ةطقاس : كلذو // م نم

 ءب نم ةطقاس : ىف ( ىلوألا) (9) . ى نه ةطقاس : ةظفل..... ًاصخش ناك // ى ءه
 ىديوه ,مءاعءع ءاسء سويد ىأ ل :ناسنإلا(4) .ىديهءنء.مءاعءاس ءسعيد

 . ى نم ةظقاس : ًابجوم // ع نم ةطقاس : ايثرزح )٠١( . ع دحاو ال : دحاو الو وه //

 :اكوقك//اس بجوملا : بجاولا(4١) . نامتإ : اضيأ// عوه وأ : وهذإ )2١(

 : هرك ذفلسام رابتعا ىلع// ى « ع نم ةطقاس : :(ىلوألاروه(١٠١) .٠ هانلوق ؛ عو ب كاوقدك

 . اسنمةطقاس : وه (17١).اسركذ :بذك // هءن « مءاع « دنأب :نإف )١5( . اع نم ةطقاس
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 عم( تلال صفقلا

 لصق (ط)

 ايذلكو تاروصخملا فقفدص ف

 ىف هيجوم قدصي الف كلذك لومحلاو ىلك روس ًاروس» عوضوملا ناك اذإ امأ

 لك وه وأ ناويإلا نم دحاو لكس انلا نء دحاو لك : كلوةك « داوملا نه ةدام
 دحاو لكوه وأ ةراجللا نه دحاو لكوه سانلا نه دحاو لكوأ « كاحضاا نم دحاو

 « ق> نيكحاضلا لكس اناا لك انلوق نأ بسح سانلا ضع نكل . نييتاكلا نه

 روس ناك نإف « للزااو أطخلا نه اذه فام تملع دقو . نيكحاضلا ةلدج سانلا ةلمج ىأ

 « بجاولا ىف بذك اذك ن١ دحاوال ناسنإ لك كلوتك الاس ًايلك لوح لا

 .:كحاذلا وأ ناويلا نددحاونال ناننا لك ةارتك

 ةلاعال قدصي هنأ وه فاس ايف نكمملا ىلع هب محي ام رهالظ ىلمف نكمملا ىفامأو
 سبا هن اف « ًاضيأ ذاك الوق نيي:لا ن. دحاو ال نان إ لكك الوق نوكسيف هيئزج

 ءىث الو م نبذلا م كئاوأ نيبةلكب اوسبا نيذلا سانلا ضعب لب كلذك ناسنإ لك

 -. ناسنإلاو ني.ةاكا نم دحاو الو اوسلف نو.تاكسا ضعبلا امأو « نييتاكلا نه
3 

 نإ فلس امف هيلإ انأموأ ام وحن ىلع ةيضقلا ةدام نوكت نأ قغتي نا الإ مهالا كلذ

 . ىءزىءم ا اعو ع٠ أس س هد(ب نم ةطفاد : امذكو تاروصحلا قدص ىف (؟)

 ساثلا نم دحاو لكوأ //ه نيكاحضلا : كاحضاا (3) . ن وهو : وهوأ )٠( هامأو :امأ (4)

 .ه نيك ادضاا :نيكحاضلا // ن كنوق: اناوق (7) . اس ء د نم ةطقاس: وه // عنمةطقاس : وه

 نه دحاو الو : اذنك نم دحاوال () . ىءه نيكادشلا : نيكحاضلا // ع نأ : ىا(4)
 . نس نم ةطتاس : م(08)  .ه ,ءس كحاضلاو : كحاضلا وأ )٠١( . عسانلا

 . اع نه ةاطقاس : فلس ايف // س ةيضقال : ةيضقلا // اع نم ةطقاس :. نأ قف )١١(
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 داوم ىف الإ بذك الو قدصب محي الف فق, نأ فقاولل نوكي ذئنيخل . ًارئاج ناك
 . قطنملا ريغ ةعانص ىلاف كاذ ىف لوقلا قيقح اهأ , . اه'ايعأب

 روس لعج نإ امأو . ةراجحلا نم دحاو الو ناسن  لكانلوقكمنتملا ف قدصيو

 بجاولا ىف قدصي اذه نإف « اذك ضب وه اذك لك انلوقك ًابجوم ًايئزج لومحلا

 نكمملا ف بذكيو « كاحضلا ضعب وأ نويحلا ضعب ناسن إ لك انل وقك ىواسملا ماعلا

 لءعج نإ امأو . ةراجحلا ضعب ناسنإ لكو بانكلا ضعب ناسن إ لك انلوقك عنتمملاو

 لك كلوةك بجاولا ىف قدص اذك لك ال ناسنإ لك كلوقك بلاص ايئزج روسلا

 « رجح لك ال ناسنإ لك كالوقك منتمملا فو « كاحض لك الو ناويح لكل ناسنإ

 بلاسب ًاروسم عوضوملا ناك اذإ امأو . بتاك لك ال ناسنإ لك كلوقك نكمملا فو
 ىف قدص اذك لك سانلا نم دحاو الو كاوقك بجوم ىلك روس لومحملاب نرق مث ىلك

 كلوقك منتملا فو «كحاض ل كو ناويح لكوه سانلا نم دحاوالو كلوةك بجاولا

 لك وه سانلا نم دحاو ال كلوقك نكمملا فو « رجح لكروه سانلا نم دحاو الو

 سانلا نم دحاو ال كلوقك ًايلك ًابلاس لومحلاب نورقملا روسلا لمج نإإف . بتناك

 ن٠ دحاو سيل سائلا نم دحاو سيل هناف « بجاولا ىف قدص « اذك نم دحاو ال

 سيل سانلا نم دحاوالو سيل وهنأ ب ذكي هن اف نكمملا ف بذكو « كاحضلانموأ ناويحلا

 .ىت ءهه(«ن ءمءاعءاس «. س ءدحجحم الو : محم الف )١(

 ءاس(ء اس « د نم ةطقاس : وه // ه اذه :(ىلوألا)اذك (4) . عدحاو ال: دحاو الو (؟)

 «ن 2 عع( س ءد ىواسملاو : ىواسملا )ع( .عايىف ل : بجاولا// ه, نءم ءاع

 :كلوقك ... لكال // ىو ع انلوقك : كلوقك (07). دنم ةطقاس: ناسئإ ... شعب ١9٠١( ى

 .. نانإ لك( - م) .ى « ع رجحال : رجح لك ال //س كحاض : كاحض (4) . ع نم ةطقاس

 //ه ءنءمء اس6 سءدد, ب نم ةطقاس : كلوفك (9) .ع نم ةطقاس : ناسنإ

 الو ... سائلا نم ( )51٠١--١١ . ن نم ةطقاس : قدص )٠١١( . ى ء ع بتاك ال : بتاك لك ال

 وهسانلا نم دحاوالو كلوقك منتمملا قو كحاذ لكو ناويح )9١١-١7( .ع نم ةطقاس : دحاو

 نم .... لمج إف )9١8- ١6( . سانلوتك : كلوقك (١١).م نه ةطقاس : لك
 دحاو الو سيلو )١٠( . ى , ن , م ءاع نم ةطقاس :(ةيناثلا)س يل )١4( . اس نم ةطقاس :اذك

 . . ن نم ةطقاس : سيل سائلا نم
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 ناك هتذخأ سانلا نم دحاو ىأ نأ اذه ىنعم نإف . باتكللا نم دحاو الو
 سل هنأ هيلع قدصي دحاو مهمف سل ذإ . باتكلا نم دحاو هنأ هيلع ًايجوم

 لومي ىذلا رخأتملا رسفملا نكل . بذكلا رهاظ بذاك اذهو « بانتكلا نم دحاو

 سيل : كلوقك بذاك وبف عانتمالا ةدام ىفامأو . قداص اذه نأ ركذ الؤه هيلع
 روسلا لعج نإف . بذك اذه نإف ؛ ةراجحلا نم دحاو الو سيل سانلا نم د>او الو

 ءاذك ضعب وه سانلا نم دحاو الو سيل : كلوقك ًابجوم ًايئزج لو.هلاب نورقم ا

 كاحضلا وأ ناوي+ا ضعب وه سائلا نم دحاو الو سيل : كلوقكب جاولا ف يذك

 ىلع الإ «بادكلا ضعب وه سانلا نم دحاو الو سيل : كلوقك نكسملا ف بذكو

 ضعب وه سانلا نم دحاو سيل : كلوقك عنتمملا ف قدصو « تماع ىذلا رابتعالا
 دحاو الو سيل : كلوقك ًابلاس ًايئزج لومحملاب نورقملا روسلا لعج ناف . ةراجحلا
 نم دحاو الو سيل : كلوتك بجاولا ف بذكي هنإف اذك لك سيل سانلا نم
 نم دحاو الو سيل : كلوقك ًاضيأ نكمملا فو كاحض وأ ناويح لك سيل سانلا

 سانلا نم دحاوالو سيل : كلوقك ًاضيأ عئتملا ف بذكيو « بناكلك سيل سانلا

 ثيح قدصيف ًايئزج ًابجوم لومحلاب نورتلا روسلا ناك اذإ امأف . رجح لكس يل
 قدص ثيح بدذكيو ؛ ابجوم ًايئزج ًاروس هعوضومب نورقملا روسلا ناك ىذلا بذك

 . كسفنب تنأ برجو . كلذ ريغ ىف ايواست اذإ

 باتكلا نم دحاو الو سيل سانلا نم دحاو : مهلوق نأ روكذملا سسشملا نظ دقو

 )١( س ادحاو الو سيل : دحاو سيل(9-4) .ه , ن , مءاعءاس نمةطقاس :(ةيناثلا) هيلع .
 ى(2م ءاس قداص : بذاك (؟) . )٠( ء اس . د ناويحلا وه ذ , اع , س رهجلا : ةراححلا

 قدصو (4) . س نم ةطتاس : وه (م) . ىىه م ءاع ءاسقدص : بذك // ىءهع«م :

 ع .سدحاو الو : دحاو // د نم ةطقاس : كلوقنك // ه تقدصو ٠ه. )١١( ةطقاس : لك

 ءااعع نم )١5( س كاحْص لك وأ : كاحض وأ // د نم ةطقاس : سيل ... لك .

 ) ١31١١ ( د نم ةطقاس : لك ... دحاو الو . )١4( .ءاس ء. د نم ةطقاس : سيل

 ع نم ةطقاس : لك //ى ام ءاع. ع . )١٠6( .ساذإو : اذإ(5١) .ه قدصي : قدص
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 نم دحاو الو سيل ىمآلا نإف . قداص اذه نإف . هنالنغ نم ًاضيأ اذهو . بذاك

 تح بذك امج عوضوملاب نورقملا روسلا ناك نيف . سانلا ضعب وهو «ناتكلا

 ثيح ىدصيو « لاوحألا م ىف هقفاو اذإ ىلك بلاس روس هعوءطوع نورقملا قدصي

 الاس ايدج عوضوملاب نورقملا روسلا ناك اذإ امأو . كسفمب تنأ برجو .بذك

 اذإ بجو» لك عوضوملاب نورقملا اهروس ىتلا ةيضقلا بذكت ثيح قدصي هن اذ

 نأ نه لاقي ام ىلإ تفتلت ال مث . كسفنب تنأ برجو . لومحلا بناج ىف اهاواس

 قداودلا امأو « ةفصلا هذهب اهنم تابذاكسلا معن . ةترلأ لمعتست الف « ةلوذرم ابلك هذه

 عوضوملا ىلع له دحاو ءىثشك هم. اهو مف روسلاو « لودحملا نم ءزج اهمف روسلا نوف

 راس لمعتست اك هلمعتساف عضاوملا نم عضوم ىف هءىثإ تعفنن | نوق « بلس وأ باجيراب

 ىلاعملا لجأل ةقداص تسدل هذه نإ لاق ىذلاو . ةتبلأ روس اهو ىف سدل لاا اياضتلا

 تادجومتسبل اهنأو عنتمملاو بجاولا فقدصياههضعب وثالثلاداوملا ف قدصي اهضعب نأل
 تالوم# لا نراف الوأ امأ. لوقلا نم ًارذهلاق هن إف « صلاو+ بلاوس تسيل وأ صلاوخ

 كال انهو . اهسنن ةيضقلل ىتلا ةبسنلا ريغ بسأ ضعب مم امضعبا ناك آءاز>أ تءدج اذإ

 لوبجتلل :نوكم ىلا لاوخألا «قلاخ لاوحا .لغ اينادجا راتعاب اناضتلا نكس

 ىه ريغت الف « ةيج وم ةيضقلا نكت بلاس أهمف قس نع ظ عوضوم ا دنع هتيلكب

 ءاكحأ ثبج وأ نإو « ةع وضومو ةلومم اهمف ىف ثيح نمةيضقال ىتلا ماكحألا ند مش

 « قدصلا ريغ ءىثل اهاعتساو اياضقلا ىلإ تاغتلالا سيلو . كلذ نع ةرخأتمو صخأ

 ,هءاع ء ع اس « د ًابجوم لس :ًايئزج (0) . ع رمألا : ىألا // ب ذإف :(ىلوألا)ذإف )١(
 .ناهتواس : اهاواس (1) .٠ س بزكي : بذك (6) .اع: قدصو : قدصيو () . ى

 . س بذاكلا : تابذاكلا // هه :ابط(و) 2. س نم ةطقاس : نأ (1)
 .اع اس اهنأ وأ :اهنأآو )١١( . ى ىآلاف : ىذلاو )٠١( .ن ء.دابتم لع : ءىعب (9)

 )١١( س تسيل اهنأوأ : تسل وأ // ه٠ نم ةصااخ : سلاوخ .٠ )١1١( ةبسنلا :
 .ى عه .ن م ءاعءع ءاس سد بسنلا )١4( اع ةيضقلا و س ءاضقلا : اياضقلا .

 . ىءه 2س نإف:لإو )١١( . ى نم ةطقاس:ىم // ىو .م.اع.عالو :الف(١١1)
 .لءىثلا ؛ عءىث : ءىعل // ن « س سيلف : سيلو // م ,يغةزجاتمو : نع ةرخاتمو )١0(
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 ببسب ناك اهةدص نأ ىلإ تذتلت الو « هيف لخدي ثيح اهلمعتساف ةقداص تناك ناف

 نأ كل نا اذإ دوصقملا ضرغلا ىلإ كيدؤي ناك بدس ىأ نم ىقداصلا ناف ءاذك

 ىنعلاب ىنع نإاف « ىناملا لجأل ةقداص تسيل هذه نإ ناسنإلا اذه لوق امأو . هلمعتست
 قداصلا ىف باجيإلا ناف ء«بذك دف ةيضقلا ىف ىذلا بلسلاو .باجيإلا نم لوقنملا

 نزف . بذك دقذ ةيضقلا ةروص ىبعملاب ىنع نإو « بذاك بذاكسلا فو قداص اهم

 هذه قيدصت ىلع هفاأ سايقب هجاجتحا اأو . اعاد اهتروص عبتي اهيف عقي ىذلا قدصلا

 , نيتداضت:٠ نيتدام ىف وأ ةئالثلا داوأأ ىف قدصت هذه نإ : اذكه وهف ىوعدلا

 بذاكلا وأ ًاقداص نوكي امنإ قداصلا سيلو « ىنعملا قدصل الإ ةّءلأ ًاقداص نوكي ال

 دوجوال ةقفاوم هل نأل لب « ميال وأ داوأا ىف هقدص معي هنأ لجأل 26 نوك اغا
 نملاوخ تاحوع فما نإ كرقوي نك" ١ وا كناك ةداهرق اهتالخوا ةقاطنو

 « صولانأو شفلا لبقي ال بلسلاو باجي إلا نإاف « لطاب لوق وهف صلاوخ بلاوس الو
 ىعوم ىو ءاولاب باجيإ وف عوض وملل هدوحوب تك ال ومي هلعح ىوعوم ىا نيف

 لك :انلوق ان ذخأ اذإف . ءاوسلاب بلس وهف عوضوملل هدوجو الب تاكل الومم هتلعج

 دحاوب فك ناويس كال أ ءناوتخا نموت ألا ناويسوفت وأ هناروع

 ناويطا وه :قذلا :هنم. ءوج لوما .نآ لغسل ء ةتيم الودع لمص نأ نكمأ

 ناك هانياس نإو « ةقيقملاب اباجيإ ناك هانبجوأ نإ مث . ةلخا لب رولا وه ىذلا الو

 .ماذإو : اذإ (") . نءم اع .اس و ب نمةطفاس : ىلإ // ى. م نإو:نإف )١(

 ه .٠ س ىنءألا : ىلاءملا // ع نه ةطتاس : لوق // ى ءعاب سم هيف لع : ةلممت-ا (0)
 . ىنزم ةطقاس : بذك دقف (0) .ىده لن ,م. اع. ع ءاسء س ىنعملا كك هلا

 : اءهفالخ )١١( . ه دوجولا ىف : دوجولل )٠١( . م نم ةطقاس : قداصلا . . . نوكيال (5)

 س تابلاس : بلاوس .٠ )١8( ع نه ةطقاس : اهنإ // ع اضيأ لح : هلوقو // اع امال
 عوضومل هدوجو الب : عوضوملا هدوج وب // اع هائام» : ةتامد )*١( . نم ليش : ليش ال //

 . ع باجتإ : باس/// ع هدوجول : هدوجوالب .)١4( ع بل :باجمإ //اع عوضوملا دوءوبوع
 . ع هتلمط : هتلمج // م نكمأل؛ نم ا.اع .عئاس ءد ءب نكمو : نكمأ (15)

 )١9( اع ةقيقحه : ةقيقحلا' .

 ثنا



 . ًايئزج وأ ايل بلسلاو باجيإلا لمجت نأ كلذ عم انل ناكو « ةقيقحلاب ًابلس
 « تالومحملا ماجأ داوم ىه لب « اياضقلا داوم داوم هله نظب الف كلذ مهو

 ناكنإو عنتمللا وه لومحملا اذه ةدأم « ناويلا نم ءىشال وه ناسنإ لك :انلوق نإف

 نرك .ىه لولا وع قاونطا نينلو + بحال وه:نآوتللا وهو ةثو طوع وأن

 داوم لب ةيضقلا داوم تسل الثم داوم ىف قدص امل ءىثلا نك .قح رابتعا هتدام

 مقي نأ بجيال ءايشألا هذه لاثمأف . لذري نأ قحتساو قدصلا اذه بنذأ دقف اهمازجأ

 . تانتلا اهملإ

 : كلوقك « ًاقداص ًاضيأ ناك لومحملاب نرق اذإ لكلا روسلا نإ لاق ىذلا امأو
 لومحملاب نرق روسلا انلوق نأل كلذو « طلغ ًاضيأأ اذبف « ةعانص لكل باق ناسنإ لك

 رخآ ه ىث عم روسلا لعجي نأ وه اهمف قحلا لوقلا ناف « ًايقيقح الوق سيل تافرحنلا ىف
 اذإ امأو . روسلا لخدي لو الوم هدحو لعج وأ « كح هل ءىشلا كلذ نوكيو الع

 . لومحملا ىه ةلخا كلف « ًادحاو ًائيبش ميلا لمجو رمألا كلذ هب نرقو روسلا لخد

 اذهل ليت امإ لب « اياضتلا هذه ىف لومحملا وه.هدحو درفملا رمألا كلذ سلف

 ليقف لوممو « عوضوم ةيلك نع ناك لوألا ثحبلا نأ ببسب لوم هنإ ءزجلا

 نأ ىلع لدي نأ سيل ضرغلا نإف « لومحملا ةيأك نايبب لغتشب نأ ىغبنيال هنإ
 تناك فيك هشعيبط نإ لب « ءىش ىف دوجوم همو.عب وأ هدوصخب لومحملا
 راصو ةيضقلا تفرحتا دف ًاروس كانه نرقت نأ تلوأح نذ . ءىش ىف ةدوجوم
 ةنسنلا لإ قدضلا راشعا لتقاف + لودحملا نم ازرع. لب ع لويحم نسل لوما

 :.ن لاععاو : لاثمأف // نء م ءاع ء س « د اهل ءازجأ : اهئارجأ ()

 سءوسلا : روسلا(١٠) .٠ ىبت نه ةطقاس : كلذو // د نم ةطقاس : طلغ (9)
 اع نكي مل ولو : ملو// هاع. اس ء« س ءد لمج ول : لمج وأ )1١( . اع ابيف لح :رخآ //

 //ع ىحم : وه(5١) . سدرق :نرقو // ع لخدأ.لخد )١١( .بامأف : امآو //
 . © ةيلكلا : ةيلك )١١( . م ربخلا : ءزجلا(4:١) . س هذه : اذهل

 .هءسام لح : ءىث )١0(

55 



 اهي لفتشي ملو تافرحنم اياضقلا هذه تيد كلذلف . عوضوملا مم ةلجا كتل عقت ىتلا

 ايف عرشلا مهريغ ىلع نوبجوملا« ريثكتلل نوبحملا « دعب نم نودراولا لي . لوألا ممل

 لك : كاوق : امأو . ريثكتلا كلذ ىف ًاضيأ هيف نوطيحي اب ةقفاوملا ىلإ ًارارطضا ىنعبال

 تسال ةعانصلاو « ةعانصلاب نورّدم انه اه روسلا ناف « ةعانص لك لباق نانإ

 كالذو . لومحملا كلذ نع ءزج لب « الومم نوكي ناكر وسلا الون ىذلا لومحملا

 ةعانص لكوأ ةعانب لباق لك ناسنإ لك لاق ولف « ةعانصلا لباق كلوق هماَب لومحملا

 « تافرحنملا نه سالف « ةعانص لكل باق ناسنإلا : هلوق امأو . ًافرحنم نوكب ناكل
 .هلإ ةفاضم"ةدايز نيغ نم ًاثرقوودلا الول الوم نوكي ناك اع ةورتموونلا سلاذإ

 اد رثكشال :ريثكشل //د نم ةطقاس: لب (7) .اع نم ةطقاس : ريثكتلا ... ملو )09١(
 : نوطيحم, // س دمي مل : ىنعي ال (؟) .ه رثكتملل و, ىيءن .م.اعءعواس
 : ةعانصلاو (:) . اس , د رثكشلا : ريثكتلا // ب ىأ : ىف //ى هن ءاس د نوئطخي

 ةعائصال : ةءادصلا (1) . اع كلتو : كلذو // اع نوكي ال : نوكي ناك (ه0) .٠ د نم ةطقاس

 .اس نه ةطقاس نوكي (7) ٠ ص لكو : لك وأ // ى٠ س
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 ةراصلا : ءافشلا (8)



 رشماتلارصقلا

 لصف (ى)

 اهفانصأ تتارمو ضقانتلا لاح قيقحت ىف

 نيعتلا ريغو نيمتمل بذكلاو قدصلا ماسقأ ىف

 نيبو ةياك ةيضقلا نوك نيب قرفلل اننايب ببس ناك تافرحنلل ىلإ انعوقو نإ
 ةيلكلاتاروصحلا كح ىف تسيل تالمبملا نأ كلذ نيب امذ نابف « عوضولل ةيلك اهنوك
 اهنأو« ةداضتملا تحن ةلخاد ىمست نأ اهب ىلوألا ىهو « ةيئثزجلا تاروصحلا كح ىف امنأو

 . ثالثلا داوملا ىف كلذ لمأتو . امم مضوم ىف ةئبلأ بذكت الو امم ةنكمملا ف قدصت

 عقي نأ بجي رصحلا نأ فرعن نأ ىلإ انجتحا كلذ نايب ىف مالكلا انب ىدامت اماذ

 تح لويحتلل راك نأ تين نأ اههاوو اها لول لوات ريغ نم ىسحلا ىف

 . امف بذكلاو قدصلا لاح انلمأتو تافرحنلل ىلإ انعتوو « نوكي

 باجإلا لاح نم فرعي نأ بجيام لوأ نإ : لوقنف انضرغ ىلإ نآلا عجرنلف
 ةقداص نيتيضقلا ىدحإ نوكن نأ هتروصل بجوي ىذلا ضقانتلا لاح باسلاو
 نيب نوكي ال اذهو . ةدام نود ةدام لجألال اهئيع ريغب وأ اهنيعب ةبذاك ىرخألاو

 « ناضقانتت الف ناتيئزللا قدصتو امهنم ناتيلكلا يذكت دف « ملا ىف نيقفنملا

 «س ءد ىلا ل- : ىفو (9) . س كل ل : نايف )١( .د نم ةطقاس : نيمتملاريغو (4)
 .ىال عوضوم : مضوم (م) ٠ ماع. ع ءاس ةداضملا : ةداضتملا// ه ء ن . مء اع ءاس

 . ماع ع نم ةطقاس : ( ةيناثلا ) لومحملل )1١( . ن ءد يف : اهلف (5)
 :ناضق انتئالف //س تايئرجلا:ناتيئزجلا // ه امه : امبثه )١6( . د نمةطقاس : نيب )١4(

 . عناضقانتت الو
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 نوكي نأ هتاذل هنع مزاي ظالتخا باجيإلاو بلسلاب نيتيضقلا فالتخا وه ضفانتلا ذإ

 باجيإلاب نافلتخلا نوكي نأ نذإ بجيف « هنيع ريغب وأ هنيعب يذاكر خآلاو اتداصاهدحأ
 امأو . ايلك امبعوضو٠ ناك نإ ةيككلا ىف ًاضيأ نافلتخي الصح أمات افالتخا بلسلاو

 . عوضوملا نينا بلسلاو باجيوإلاب ماتلا فالتخالا اهيف ىتكيف ىصخشلا عوضوملا تاذ
 لمهملا نذإاف . تماع دق اك داضتلا تح نيتلخادلا نيتيئزجلا كح ىف وهف لموملا امأو
 اهاتاك ناتيضقلا نوكيتف ةيلكلا ىضتقي نأ امإ لامه الاو فيكو . هيف ضقانتال

 عيمج ىف لاحلا لع دقو . نيتيئزج نانوكتف تماع امك ةيئزملا الإ ىضتقيال وأ « نيتيلك
 تاصوصخلا نيب ضقانتلا نوكي نأ قبيف . نيتلمهملا نيب ضقاننال نذإف « كلذ

 لك : انلوقف ضقانملا وه فيكلاو كلاب فلاخملا روصحلا نوكي نأو « تاروصحملاو

 هضقاني « ءىثال : انلوقو « ةوقلا ىف دحاو اه ذإ « ضعبال وأ لك ال هضقاني ءاذك

 « منتمملاو نكملل ىف .تبذكو بجاولا ىف تقدص ةبجوم ةيلكسلا تناك نإف . ضعب

 ىف تقدص ةبلاس ةياكسلا تناك نإو . امههف قدصيو بجاولا ف بذكي ابلباقمو
 . امممف قدصيو عنتمملا ىف تنك اهيل ا بجاولاو نكمملا ىف تبذكو عنتملا

 لكف« ىلك روس اهفرط دحأ ىف نوكي نأ نم ةضقانم لك ىف دب الف . برج نأكيلعو

 قدصلا ملفت اما « ىلك روسب روسم هدحو اهنفرط دحأو عوضوملا ةيلك ةروصحم ةلب اقم

 قحيف « اهف ضقانت الف اهادع امو تايصخشلا كلذكو . مضوم لك ىف ننكلاو

 نإو ليمج ناسن إلا نإو « رسسخ ىف سيل ناسن إلا نإو رسخ ىنل ناسنإلا نإ : لوقت نأ
 امدنع كل ذكو , اليمج نوكي الفًاحيبق ليما ريصب دق هنألكلذو « ليمجي سيل ناسنإلا

 )١( اس نم ةطقاس : نذإ //د نم ةطقاس : وا (0”) .ع نم ل: وه // اعاذإ : ذإ .
 ) )0.ه اع سامأف :امأو ١( أس نم ةطقاس :دق (0) . ع هيف : اهيف .

 ) )1.ع نوكتف : نانوكتف (/) . س لمهملاو : لاهإلاو // اس داضت ال : ضقانت ال
 )4( ب قبف : قبيف .٠ )١٠١( اس شعب : ضعب ال // ساذك الس : لك ال .

 )١8-99( نم ةطقاس: ةيلكلا ..... ةيجوم . )١4( نلكو : لكف// هروص:روس .

 )15( .ى ءه عوضوده اع مضاوم : مضوم )١0( ليمج // س ىفل : يف // اع ىف : ىف :
 .مءاس .د نم ةطقاس : ريصن )١8( مم نوكي ل : امدنع // اع نوكي : نوكي الف .
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 امدنع اليمج ال نوكي مث اليمج نوكي ناسنإلاو ؛ ليم سدلف ليمج نوكستلا ىف وه
 هنيعب دحاولا عوضوملاف اليمج ناك نإ ليق وأ . احيبق نوكستلا ىف وه امدنعو حيبق وه

 ناعوضوم فيكف « ليمجب سبل هنإو ليمج ناسنإلا نإ : نيلوقلا ندص ىلإ ريشب
 لك نإف «. هلوقيام ةقيقح ليزي امم نيتقو وأ نيئيش ىف كلذ نوكسيلو . نافلت#

 لصحي ملاف . تقوالو تقو رابتعا ريذ نم قدص « تقو ىف ىدص اذإ امهم دحاو

 اذك تقو ىف ليمج هنأ قدصف تاقوألا نه تقو ىف اليمج نكي مل ليمج هنأ ةيص ناسنإلل

 سيل ةقيقحلاب كلذ نيا « مئادلا قلطملاب ىلعا تيل. اةلظد: أ ليا قدم ةةماققتا

 ؛ هجوب هيف طرش الام قلطملا ا إ « ماودلا طرشب نورقم وه لب ىنعمللا اذمب قلطع
 تعوم خا تو هناي تعا اةهو 4 تلاسلا نر لاطا كلل

 ناسنإلا :انلوق نإف « نابذاك امهملك نيلوقلا نإ : لوقي نأ لئاتل نكل

 لك هانعم « ليمجي سيل ناسنإلا : انلوقو « ليمج ناسنإ لك هانعم « لي

 , ناسنإلا : انلوق نإف . هرك ذ فلس امف اذه نع باوجلاب انيتأ دق نحنو .ناسنإ

 ناك نإو « نانإ وه ام لكل وانتي نأ حلصيف « طرش الب ناسن إلا ىنعم ىُهَنَع

 نم قحلا ونلاخم هدروأ ام ركذي مالكلا ليوطن ىلإ ةجاح انب سيلو . هنيعب ادحاو

 باجأف « تاروصحم اهنأ ىلع تالمبم اهنف اولمعتسا « ءارعشلا لاوقأب تالالدتسالا

 نأ منع الانإ : اولاق واو « ةيرورض ةدام ىف كلذ نأب كلذ نع باوجال نوتلكسنملا

 « ةيضقلا سفن نم ال فرعي ءىش كلذ نكل . رصحلا اه ايونم تالمبملا لمعتسن

 زوحتن روءألا رثك أ ىف انف « ًايفاك كلذ ناكل ديتعا راصتخاو ترج ةداع نم لب

 )١1( ى « عاليج : اليج ال // ىء. ع نوكب ال :نوك . )١( هئيعب // اس ليقو : ليق وأ :

 اع نافلتخم ؛ ع تافاتخم : نافلت# (4) .ع تاعوضوه: ناعو ضوه (5) .اس نم ةطفاس .

 . عااهف : اف // س تقو ال : تقو الو // اس نم ةطقاس : (ةيئاثلا) قدص (ه)
 . س ميج :( ةيناثل|)ليمج )١١( . ع طرش ال: طرشال ام//ع ةقيقلابكلذ نزف لس : ماودلا (4)

 )١١( د نم ةطقاس :دق . )١8( ع نم ةطقاس : ناك . )١6( ى ع ءارعشال : ءارمثشلا //

 .٠ ع ةرو رض : ةيرورض // سس نم ةطقاس : ف (15) ها اولممتساو : ارلمهتسا

 . انوع ىفألا : رومالا // ءرراصتخا ىف : راصتخاو )١6(
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 « ضرغلا ىلع نوفي نيبطاخلا نأب نيقثاو تالمبملا لمعتنو راوسألا فذحنف
 ةروك ذملا ةداملا رمأ نم رعشب ناك امو ةداعلا ىلإ الإ تننلي نكي مل اًضيأ رعاشلاو

 نإ لوتت نأ بجي ناكل لعفلاب ةوقلاب ام لمت ةداملا تناك ولو « ًائببش اترورضو
 لاح ربتمن نأ بجي لب « كلذك سلو . ناتداضتم عنتملاو بجاولا ىف نيتلمبملا

 . ةدام ةدام ف ثيح نم ال ةئالثلا داوملا تاوذ نم « معأ رمأو ةيضق وه ثيح نم لدبملا

 ةداملا تناك نإو « محلاة ةيئازج ةلمبم ىه ثيح نم بجاولا ةدام ىف ةلمهملا نإف

 هب يح دق مح نيبو « هب كح ول قدصي مح نيب قرفو . ىلكلا اهف قدصي

 بجوم ىلع ةيضقلا ةدام هدير 2 نيبو ةيضقلا ةروص هيجوت ح نيبو « لعئلاب

 اممف عوضوملاو نيتقداص نيتلمهملا نولمجت فيك نأ مهضعب ركذ ىذلاو . هتروص

 نامز ىفو ددعلاب ًادحاو ًائيش ىنع نإ هنأل كلذو « أطخ لوق كاذو « دحاو ءىش

 « رسخ ىنل ناسنإلا سيل « رسخ ىنل ناسنإلا نإ نيلئاقلا نإف « بذك دقف دحاو

 اونيعي وأ اونيعي ال نأ امإ لب « هنيعب نيعم دحاو ناسنإ ىلإ كلذ ىف نوريشي ال
 . اهموبنم ىلإ نهذلا يف نورتم لب «: ةيضقلا موهنم نع جراخ هنأك ًانيبعت نينلتخم
 ىلاس ال لب « دحلاب دحاولا ىف هملعي ام لوأ اذه سلف دحلاب ًادحاو ًائيش ىنع نإو

 امم ةيجوزلاو ةيدرفلاك هيف اهدحوتو « دحلاب دحاو ءىش ىلع دادضألا لمحي نأب

 ءايشألا هذه ىف لوقلا ليوطتب لاغتشالاو .دملا ىف دحاو وه ىذلا ددعلا ىف

 « ضقانتلا قيقحن ىف وه انه اه مدقملا انطرغ نأ ققحتي نأ بجي نكل « ىدجي الامم

 . هانفصو ام ىلع وه ضقانتلا لاح نأو

 : لقلب (4) .٠ عض ل : ثيح //اس وه لح : رمأو //اع نم ةطقاس :وه ()
 : (ىللوألا) كلذو )٠١( .ن . د نيتيضقلا ل- : نولمجت (4) .س دير: هدير“ // ى فلا
 ةطقاس : رسخ ىنل ناسنإلا سيل )١1١( . ى نم ةطقاس : ًأاطخ لوق كلذو // اع ء س كلذف

 . ع« س كاذب : كلذ ىف // د نوريشي الو : لوريشي ال )١5( . س ىف : ىل // ىء٠ ع رزنم
 ىوفه(. نوم اع ءع اس ءد ىلوأ : لوأ(4١) . ه( م( ع انيمت : انييعت (١؟)

 . سدحلاب : دحلايف(5١) .نن ءد نم ةطقاس : دحلا(١١) .٠ س هدمّي ام : هلعي ام //
 )١9( .ه م اع ع نم ةطقاس : وه )١4( ى ع نم ةطقاس : وه .
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 دحاولا باجيإلل نوكي نأ منمي ام : لوقيف ككشتي نأ ككشتال نكل

 « منتمت رءأ اذه نإ لوقتف ؟ ةضقانملا كح ىف هل اهالك نركي ىتح نانثا نالباقم

 نأ نكمي ال دحاو روس ن. دحأو عوض و* ن* ةدحأو ةبج نم دحاولا لومحملا نإف

 بامالاف . التم هنع بواسملا وأ ًافلتخم بولسملا امإ نوكي نأ الإ نيترم بلسي

 بلس ناويح نان إ لك نأ وه ىذلا باجيإلل نذإ نوكيف « دحاو بلس دحاولا

 6 ل ًادحاو باجيإلا نكي ل نيينعم ىلع لومحملا وأ عوضوملاب لد نإف . دحاو

 بوثلا نإ : انف ؛ ادب نا الا هب انيق اوت سرؤلا انيعم اذإ انف ٠ 0307 ش

 ىلع الاد بوثلا نوكي نأ الإ « ضيبأ ناسنإلاو ضيبأ سرألا نأ هانعم ناك ضيبأ

 سرغلا الو ناسنإلل أعسا نوكيي ال ذئايخل « بوثلاو سرفلاو ناسن الل مماج دحاو ىنعم
 مسن ال الصأ ققحتت نأ انيلع بجي دق هنكل . امهلع لمحي ىنممل مسا نوكي لب

 قدصلا اهءاستقا ىف تاضقانتا لاوحأ نوكت نأ بجي سل هنأ وهو « هلانغإ

 ةيضقلا تاذل بذكلااو قدصلا اهف نيءتي تاروصحملا نإاف ةدحاو الح بذكلاو

 + ةرتطاس را نضام يتطرق ةياملا ةيضختقلا نقلا كاذكوب علا ةضلاو

 اباضقلا امأو . ةرورضلاب رخآلا عببطل ًاتحال نيرمألا دحأ لعج لصح ىلا نامزلا ناف

 رو.ألا عئابط ةبج نه اههف بجي سيل اهناف « ةلبةتسلا رومألا ىف ةيصخشلا ةضقانتملا

 لزضم ةقهدع اا تنك مق نك اهيا الو و ينك الور قدم اممف نيعتي نأ

 نيمملا بسلا دو>ول امإو « هسفن ىف رمألا بجومي امإ نييعتلا ناف . نيعملا ببسلا

 بجي وأ هناذل بجي نأ امإف « بجاو ءىثش لك نإاف . نيعتب نا هناذب بحي سلال

 )١( باجيالل // س . د نم ةطقاسس : ككشتي نأ // ع ككشتا : ككشتما :

 : نالياقم (؟) . د نم ةطقاس : لوقتف .ء.م. مممااه (» )1١- . ع باجمإلا

 . ع نإ لس : ناويح (0) . ع عنتم : منت // اع نم ةطقاس : رهأ // ه نالباقتم
 .ىوء همم. د نم ةطقاس : نقف سرفلا نأ هائمم ناك (8) . لاريع : انيسو (ا0)

 .ع ع س نم ةطقاس : بوثلاو // ىوءه. بن. م ..اع اس ءد نم ةطقاس : سرفلاو (9)

 )١5( س رشاح: ةرضاح . )١4( س ءاقخال:اق-ال . )١6( ةلبقتسأا//ع نم لس :رومألا :
 س نم ةطفاس : نأ (11) . عاهبف ل .٠ )١97( عاممب :ا1(8١) . ع نيمتلا : نيمتلا
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 قدصل نييعت اهرك ذ ىف نحت ىتلا اياضقلا ىف ناكولو « هبجوي ىذلا بيسلا لوصحم

 لك ناكل ًابذاك امإو هنيعب ًاثداص امإ « بلس وأ باجيإ لك ناك ىتح بذك وأ

 اذك نإ : لئاق لاق اذإ هنإف . دجوي ال نأ امإو ةلاحم ال دجوي نأ امإ لبقتسملا ىف رمأ
 نيمتيو دجوي ال هنإ : رخآلا لاقو « بذكلا وأ قدصلا هيف نيعتي ناكو « دجوي

 نأ نكمي ال ىتح قدصلا نيعتم ًاقداص لوألا نكيلو « بالك وأ قداص هنأ

 ةحسل ا نكميال ذئنيل « قدصلا نبءتم ًاقداص نخآلا نكمل وأ نمآلا دحوبأل

 : نيف سكملابو . دحوي ال هنأ لوقلا قدص مه ىلا دحر نكم ال ناك ذإ رمألا

 نإ هن إف . قدصلوقلاف ًادوجوم رمألا ناك نإو « دوجو» رمألاف ًاقدص ناك نإ لوقلا

 امإ هيف قدصي لوقلاف هنيعب ضيبأ ريغ وأ هنيعب ضيبأ امإ نوكي هسفن ىف ءىثلا ناك
 قدصلا مم دوجو اللاو دوجولا نوكي ىتح « ضيبأ ريغ هنأ امإو هنيعب ضيبأ هنأ

 ناك نإو « ةلاحم ال نوكي رمألاف ًاقداص كلذ ىف لوقلا ناك نإ ىتحو . بذكلاو

 نوكيال نأ ةيطرشلا تامدقملا نم هانمدق امب ايلات مزليف « ةتبلأ نوكي ال رمألاف ًابذاك

 هذ نركي آل ناو: نركم آلؤآ احاويرأ :قركي نا اجاودايخألا نهدوق#

 لإ انزت نيكس اةعهوب ..ةرورتقلاب اياك ةاعألا رك دع قانا فرك 1

 قدصي نأ بجي باس وأ بايإ لك ناك نإ هنإ : انلوق نم ىلاتلا ىنعأ « هتلاحإ

 ها اراه فادتالا ليش لع نك :فاقخألا نع فوق نسل ةقش تدك وأ هلق

 امإو /م/ س بذكل : بذك (؟) .ه ٠ع. س لوصحل ٍ,اس ء د هلوصحل : لوصحي )١(

 . ع ذئايشل : ىنح 0١( 2. ع ناك : ناكو (4) . ع نكل : ناكسا // ى ابذاك وأ : ايذاك

 : رمألا . . . نكيل وأ (1-7) . ه , اع ىح : ذئنيخ//ى ء نءم , عدجوي : دجوي أل (1)
 . اعنآل:ناف // اس هيف ل- : لوقلا // اع نه ةطقاس : ذإ (79) . ى ن ٠م . ع نم ةطقاس

 نقيب هنأ امإ هيف قدصد لوتلاف : ضم رض ....ريغوأ(١٠١- وز . ساذإ : نإ (4)

 1 ع شيبأ ريغ هنأ امإو هنمب سشيبأ قافتالاب هنأ امإ هيف قدصم لوقلاف شيبأ ريغ وأ هئيعب

 . ب نه ةطفاس : ناك // اع نإو ىتمو ؛ سدنإو : نإ قحو(١١)

 ءهزءم اع ى عا .اس . د نوكي : نوكيال(١؟) .ه.عاصعو سءبامل : اع )١١(

 . م نم ةطقاس : نإ // ىوءه,.نءمءاعءعءاسءدى :نم(١٠) . ىديه

 )١١( ى  عازكاجو : ازئثاج .
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 ناك نأ وه وللا اذه ندعوا ىألاو . ةيرورسو اهباكر ومألا لب 5 نك اللاو نركسلا

 «نآلا دجو ىذلا ديز ضايب نوكيف « بذك وأ قدص هيف نيعني اهنوك لبق لوقلا

 لاق ,سانلا ضعب ناك ى لع ذإ نآلا ىف دجوي نأ ةرورض ًابجاو نآلا لبق ناك دقل
 « ًايرورض هب قدصملا اذه نوك ناكف قدص لب بذك نكي ملو « دجوي هنإ

 ًاكدص نآلا لوقلا قدصيو « دجوي هنأ نآلا هيف لاقي امم أضيأ لبقتسي مف كلذكو

 ًاكدص لوقلا نوكي امنإ لب « هب قدص دق هنأب ًادوجوم ريصي امإ رمألا سيلو « ًانيعتم
 رومألا سفن ىف نوكمت ةرورضلا هذه نذإف . كلذك هسفن ىف رمألا نأل'

 . ءىش لقي مل نإو

 ريشنس ىذلا اذه ضرع ا.هئمدحاو نيعت اذإ بذكلاو قدصلا نأ اذه نم ناب دف
 ىناثلاو ءقدصلا ىف ناكرتشي هنأ اهدحأ :ةثالث هوجو كلذاف نيعتي مل نإ و « لاح هنأ ىلإ

 ًاثداص نوكي نأ ًابجاو نآلا امهدحأ سبل امهنأ تلاثلاو « بذكلا ىف ناكرتشب امهنأ

 كلذ نوكي نأ نكمي ال ناك نإو هيف كلذ نكمي امبنم دحاو .لك لب « ذاك وأ

 لوألا هجولا نكل . بذكلا وأ قدصلا امهنع جرخيف أعم امهتوفي هنأو « اهريغ ىف

 امهنم دحاو لكراص هضقانيو رخآلا لباقي امهنم دحاو لكو نيقح اناك نإ هنف « لاحم

 قحلاو نيقح نانوكي فيكو ؛ لاحم اذهو « امم نيبذاكو نيقحاناكف ًابذاك ًاضيأ

 ضدي ديز نوكين « امم نيدوجوم ًاميمج نارمألا نوكيسف دوجولا قباطي ام وه
 انيس كعب ىتاثلا مسقلا قالاتك و «نحاو ناعز قل امه قوس ل: يش الو

 كلذ عمو آدم دجوب الو رمألا دجوي نأو ًاضيأ ًاميمج اقدصي نأ مزلي هن ف نابذكي

 ماعلا ف نوكي الو « نيبرورض امم نارمألا نوكي هنإف « ًاتبام لوألا لاحلا نوكيذ

 :قدص (1) .اع. سقودصملا : قدصملا // س ناكو : ناكف (4) .٠ ب اهف : هيف (؟)
 ٠ءنءمءاعءعءاسء سءد نأو:هأو )١١( . اعيذكلاوأ:بذكلاو (5) . ى ا( عقدص»

 . ىاضيأ ل : راص // ب ناك : اناك(4١) . ىو ن .ع بذكلاو : بزكلا وأ // ىوه
 ءدامو :وهو .١ )7!١1( ىءى بم(. ع نم ةطقأس : امم )١5( . اع راصف : اناكف )٠6(

 .ى 2 ه(2 نء م .اع 6ع هاأس

 ا



 (عدق هنم بره ىذلا لاحملا نوكيف ةرورضلاب ال ًاقافتا نوكي ام ليبق نم وه ءىث

 نوكيال نأ تجيب هني امهدحأ ىف ًادوجوم قدصلا تابئإ نذإف « ًاضيأ نآلا اناث

 نوكي ال نأو تالاهلا هذه بجوي امبيف اكرتشثم بذدكلاو قدصلا تابثإو قافثا

 . لاحم نآلا مزن ىذلا اذهو الوأ مزن ىذلا كاذ نكل قافتالاب ثدحي ءىث

 انهاه نأ لم انالف الوأ مزا ىذلا ةلاحتسا امأو « ةرهاظذ نآلا مزا ىذلا ةلاحتسا امأ

 ناك ١1 كاذ الولو « ءاوسلاب اهنوكآلو اهتوكو ثدح ًارومأو قافتالاب ثدح ًارومأ

 نإ نك ارمآ ناك بح امانلعف نإ انأ نيدقتعم نفح واكف نا قر نأ ةحاحاني

 قركأل را ةزورشلاب نرك اه. دهون صورت ىذلا سألا ناك روان فق
 ناكاام هلوقل هككح نيميف بذكوأ قدصف ًارمأ هيف لاق الئاق نأك « ةرورضلاب
 دادمتسالا ةدئاغب دهشت انلوقع نكل « هوجولا نم هجوب ةدئاف انتيورو اندادعتسال

 ةروك ذملا ةفصلاب رومألا ضعب ناك ذإاف . لاحم اهلطبيو اهعفري ام نذ اف ءاهف كشن الف

 اذه نذ اف نيعتي الو هسننب ًايرورض نكي مل هلاح ريغب ةيمحألاو دادعتسالا ناكو

 رايتخالاب نوكست ىتلا رومألا ف اذه سيلو « لاحم بذكلاو قدصلا نع نيعتلا

 نأ ىلإ قب نأ هعابط ىف نكمي هنإف بشاناك ًاضيأ عبطلا ىف ىتلا رومألا لب « طقف

 . نيرمألا 2000 وه ثيح نم هل بجي الو قرتح.ف ران همداصت نأ نكعو ىلدد

 هفاكتي ىذلا فلكتلا ىلإ تفتلب الو لوألا مبلعتلا ىف ليق ام مهني نأ بي اذكبف

 تان ينقلب اننا لوألا يلعتلا ىف دروملا مالكلا اذه نأ ناي ودم نيرعتالا كش

 . ى نم ةطقاس و ع : تاب'ثإ : تاثإو // ع اهافتا :قافتا (؟) . س فدملا :قدصلا (؟)

 . س نم ةطقاس : نآلا . .. . لاحت (ه - 4). ع مزني : مزا // ب كلذ :كاذ نكس (؛4)

 : دعتسأ وأ // ىارذقت : ركفت (7) ٠ اء امنوك : امنوكو (1) . اع رهاظف:ةرهاظف (ه)
 //ه ءنمءاعءع ود نم ةطقاس و ساذإ : ( ةيناثلا ) نإ // ىدمتنف ء سدمتن
 ء سءد كشنالو : كشن الف )١١( . ع نأل : ناك () اها ءم.ع ءاس مأ : ارمأ

 لو ؛ ب نوكي امو : نكي مل(15١) . ى اذإف : ذإف // اعكشالوو ىءه «, نءمءاس

 ؛ اع ب ديفتي ال ء س ع خب نيمتي : نيمتالو // ىوهوى نء م. ع اس ءد س « نكي

 . اع ريذتلا : نيمتلا )١8( . ع ذإف : نذإف /// ع نيمه الو
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 ليبس ىلع ةرورضلا نو ناكمإلا تابثإ ىلإ هنع مجرب مث ناكمإلا ىننو ةرورمغلا

 وهاذه نأ ع لوألا ميلعتلا قسنو هنع ان ربع ىذلا قدنلا لمأت اذإ هنراف تاضوارملا

 ىرورضلا ةعيبط ىف رظنلا نإاف «لاحم هنأ عم فلك مريسانت ىف ليق نإف هب ىلوأ
 كاذ لب « قطنم وه ثيح ن٠ قطنملا هب ىنيامم سيل ناكمإلا تابثإو نكمملاو

 فك هنأو « بذكلاو قدصلا لاح عي نأ قطنملا ضرغ امنإ . ىرخأ ةعانصل

 ارهاظ ناك لل ادناعم الام بجوي رومألا ضعب ىف نيعتلا نأو نيعتب ال فكو نيعس

 روهشملا نم هنإف دوجواللاو دوجولا ىف ًايرورمض سلام رومألا نم نأ نيبف . اروهشم

 هنأ طرشب وادوجوهمادام ىنعأ تسل : رو دوس ربك ان الا نم ًاريثك نأ رهاظلا

 نه رخأ مضاوم ىف ههلعتس امن ههبشت ىتلا ىرخألا طئارشلا رئاسو طرشلاا ذهب هنإاف «دوجوم

 ءايرورض اهب هىشلا نوكسيف ةرورضلا ىلإ هلاح ريغتف نكمل ىلع أرطت ىتلا طئارشلا
 ءاوس ال هنإإف طرش ةدايز الب هتيهام ىلإ رظنلا ثيح نم ًايرورض هدوجو سيل اهنإ لب
 شام ديز كوقو ؛ ةرورضلاب شام ديز لوقت نأ ءاوس سيلف هفذحو طرشلا تابثإ

 اذإ ًايشام نوكي ال نأ نكمي ىثلملا ديز : لوقت كلذكو « ًاشام مادام « ةرورشلاب

 ًايشام نوكيال نأ نكي ىثاملا ديز : لوقن الو هيشم تقو نمن مو ًاقلطم هانذخأ

 ةوورضال قارتحالا تدجو ةبشمماو قارتحالا ىلا ترظن اذإ كالذكو « ًايشام ماد ام

 لعفت ةدم ىف هايإ ةرهاق ران ةسامه لاح وأ قرتحم وه ام لاح طرتشا ناف اهل هدوجو ىف

 بذلك ًابضعيو هنيعب قداص ابضعب نإف لاوقألا ىف لالا كلذكو « ًابجاو راص ابلثم ىف

 )١( م ةرورفلاب ىفو ؛ س ةرورشغلا ىعو : ةرورفلا نو // ه مجرنف : مجرم .

 ام لح ,ه ء اع ءاس « س د نإو : نرف (؟) . م ىلع : لع //م قبسلا : قنلا (؟)
 .ىءه (,ن ءاعء. ع . س )١( ءد نأ نم : نأ نيبف (7) . اع ناك امل هناف : ناك امل ادنامم

 طرب وأ + نداطرعو : طرشو /ر/ ع نم ةطقان :هدوحو (89- نأ هه.ااعا وان

 ب هب : اس// س طئارش : ىلا طئارشلا(١٠) .اع ممتس : هفمتس (4) .ى ءاس .
 )١١( ندوحو : هدو>و .٠ )١5( .ندهزو :دهز // ن نم ةطقاس : كلوقو

 )١6( ن نم ةطقاس : نأ نكم . )١9 ١4 ( نى د نم ةطقاس:ًايشام . . . ءانذخأ اذإ .
 )١:4(اخزناه : .ه ,ساسع )١5( ع طارتشاو ه ءاع « س تطرتشاو د ط رش: طرتشا

 // ع قرحم : قاتم . )١( ع كلذ ف لس : لاوقألا .

 <”يآخ



 امدم ديغي سيلف نآلا امأو بذكي نأو قدصي نأ هيف زئاج اهضعيو هنيعب

 ريغ هوك انف نذاكلاو قداعلا نك ال ىو طرقت قهلم نآألا ذك ألو

 نأ هاوي لولا ل كلاذك «اذووم نك نأ اهو سلا رفآلا نأ 6 ليد

 ا ري ماد ام نكي أو ائاك مادام ْن 9 نأ بجاو رمألا نأ اكو ,« قدصت

 ءدج وب ًاديز نإ : الثم قالطإلاب ليق نيح قدصي نأ ًابجاو نكي مل ىذلا لوقلا كالذكو
 نكي م ىذلا لوقلا كلذكو . ًادوجو٠ مادام دجوي ًايز نإ :ليق اذا قدصي هناف

 ًاديز نإ . ليق اذإ لمفلاب قدصي هنإف دجوي ال ًاديز نا : ليق اذإ لعقلاب قدصي
 ضب هلاق ام ضتنب ىلاغتشا نع كينغي اذه كيبفتو . دجوي ال مادام دجوي ال

 هنأو يام ماد ام ةرورمغلاب شام اميز نأ نم لوألا ملعتلا ىف لبق ام نأ ىف سائلا

 سبل اياضتلا هذه نإ ليقام ميج نم عمتجيل نيالا ةوورتقلاب اقام بل

 وأ يفت قف رانلا هحأ ناك نإويبناكمإلاب .لع ةوورقلا قدخ ارد يع

 كلذ مم ابنوك نإف : ا الواو ىف ةرورضال ىلا :وومآلا طي. نأ 6 قدتملاب

 . رءألا رثك أ ىف هناكد هناك د ىلإ جراما ةافاوك اهنوك ال نم ىلوأ

 . سايداك الو اةداص : ايذك الو اةدص(#-1) .ىيهينءاعع ع وأاسوس 6 ددعت : ديفي )00(

 . ى ءاع. ء. اس كلذكف : كلذكو (0) . س نم ةطقاس : ياك . ... كيذك (؛«-؟)

 :ه لف //ىءه.ن مي اعءاسء سايد( ب نم ةطئتاس : ( ىلوألا) ليق اذإ (0)

 ارضعب ف )١١( .ىيه اعيواسو سا م.تجوف مهتجيل /م/ اس شام: ايثام(١٠) .اعذإو

 // ء ةفاوإ: ةفاو؟(١+) .اس نم ةطقاس : ابنوك الو .٠ )١١( س اهضمب ىف ىلوأ : ىلوأ
 ثاانلا نفلا نم ىلوألا ةلاقملا تعأ لح : رمألا // ع هناكد ؛ س ضرملا مزلب هناكد : هناكد هناكد

 تن لس ؛ ع كلاثلا نفلا نه ىلوألا ةلاقلا تك ل , س قطنملا نم ىلوألا ةلجلا نم

 دحأ لقما بهاولو ساينيم ريرا وهو قانملا نم ىلوألا ةلججا نم ثااثلا نفلا نم ىلوألا ةلاقلا

 .٠ ى قطن ا م ىلرألا هيا نم كااثلا نفلا نم ىلوألا ةلاقأ ا تءال ؟هه ةيابأ الب



 ةيناثلا ةلاقملا.

 قطنملا ىف ىلوألا ةلخألا نم ثلاثلا نفلا نم

 . لدأل/ا ري صقلا

 لصف )١(

 ةطيسبلاو ةلودعملاو ةيثالثلاو ةيئانثلا ةيضقلا ىف

 هذه تاضقانم نيب عقن ىلا بسنلاو ةيمدعلاو

 تالمهملاو تاصوصخملا ىف ةئالثلا

 « ىنامز ريغ وأ ناك اينامز روكذملا طبارلاب اف احرصم نوكي نأ ٠1إ ةيضقلا

 . ةيئانث ىحست اهعإف هب حرصي ل نإو « ةيئالث ىمسن اهم أف هب حرص نإإفءنوكي ال نأ امإو

 دعبي الف « الك اهتالومم نوكست نأ الإ اهبف بجاولا نع ترصتخا دق أهلاف تايئانثلاو

 اهملإ جاتحي امنإ ةطبارلاو « اهتينب ىف عوضؤملا ىلع لدت ملكلا نأل . اهسفنأب طبترت نأ
 تدجو اذإو . درفنم هسفن ىف وه امسأ ناك اذإ عوضوملا ىلإ لومحملا ةبسن ىلع لدتل

 ءامسألا ةجاح ةطبارلا ىلإ اهتجاح نكت مل « مكلا ىف ةلصاح عوضوملا ىلع ةلالدلا

 ساينيم ررراب باتك نم ل- : قطنملا // اع نم ةطقاس : قطنملاف ىلوألا ةللا نم (؟١)
 : تاضقانم (1) .٠ [ ةسخلا لوصفلا نيواتع ةخسنلا هذه ركذن مث ] ه لوصف ةسخ ىهو
 . ع هريغوأ : ىنامز ريغ وأ //ن طبرلاب : طبارلاب // ع حرصدق : احرصم (4) . اع تاضقانتم

 ,م.اعأ عو اس ء ساه : ( ةيناثلاو ىلوألا )هي // ع حرص دق : حرص نزف (9)

 .ى ءمه» ٠ ن(ءم ءاعوع اه ء اس اين : الك ر/ر/ عال نأ : نأ الإ )٠١( .ىديه

 .عاذإ وأوه(« بن ءمءاعءاسء سد اذإف : اذإو )١)(
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 امزج كح سدل اذه نأ ىلع . كلذ ىف لكلا ىرجم ىرجن ةقتشملا ءامسألاو « ةيلصألا

 ةجاملاو « نيعم ىلع لدت الف عوضوم ىلع تلد نإو ماكلا تناك ذإ ؛ اضيأ لكلا ف

 ةادأ ةطبارلا هذه دقفت ال برعلا ةغلو . هيلإ ريشي اطبر نيعملاب طبري ام ىلإ ىه امنإ
 مجرب وه نإف ىح وه ديز : أولاق اذإ مهن اف « ةملكلا هبشت ةادأ اهدقفتو مسالا هبشت

 ةلالد ناك ىف نكي مل « ايح ناك ديز ليق اذإ امأو « طقف هياإ اراشم هلوانتيو ديز ىلإ
 . ايح وه ناك هانعمو « ارامضإ انه اه نإ مهن ءاماع لوقي ام كلذإف ؛ ديز نييعت ىلع

 . كلذ ىف فلتخم تاغالا رئاس مث

 هيف لد ام ةئرمو « ةيسنلا نييعت ىلع هيف لد ام ةبترم : ثالث نذإ اياضقلا بتارف

 مسقلا اذهو . الصأ ةبسن ىلع هيف لدي ملام ةبترمو « نييعتلاب ال نكلو ةبسنلا ىلع

 ىلاثلاو « مات ىنالث اهوأ نكل « نايثالث نارخآلا نامسقلاو « ماتا ىلانثلا وه ريخألا

 : انلوقكةطبارلاب اهيف حرصي ىتلا ىه ةيئالثلا ناف ةلججابو . هتيئالث متت مل ىتالث

 ةظفلو دجوي ةظنل نإف . لدع وه ناسنإلا نإ : انلوق وأ « الدع دجوي ناسإلا

 . عوضوملل دوجوم لومهلا نأ ىلع لدنل لب « لوم اهشنب اهنأ ىلع ةلخاد تسيل وه
 ةظنل امأو . لبقتس. نامز ىف عوضوملل لومحللا دوجو ىلع لدتلف دجوي ةظنل امأو
 روسلاو « لومحلا ةبسن ىلع لدت ةطبارلاف . ًاًلطم عوضوملل لومحملا دوجو ىلع لدتلف وه
 روسلان اكو لومحمل ا بناج ىف ةدودعم ةطبارلا تناك ام كلذلف « عوضوملا ةيك ىلع لدي

 اهنإف : لدت الف // اع نإ : نإو // ساذإ : ذإ(١) .ب ةملكلا : ملكلا )١(

 ءن ءم. اع ءاس ء س ء« د ةغلف : ةنلو // اع طبرب نامز : طبرب ام(") . ع لدت ال

 ًارابتخا : ًارامضإ )١( . س اهدقمتو : اهدقفتو ((4) . س دقءت ال : دقفت ال // ه

 : ريخألا )٠١( . م نه ةطقاس : ىلع هيف لدام ةبت رهو ةبسنلا نييعت ( 4 - 4) . ى أر يمض ؛ اع
 تايئالث : نايثالث // ه ناريخآألا:نارخآلا // ى «ن م ءاع ءاس « سءد(«ب خآلا

 :لومع // اع نم ةطقاس : تسيل )١١( . د ظفل : ( ىلوألا ) ةظفل )١5( .ى عن ء مءع
 .... امأو // ى ءهون م ىلع ء عءاس(6 س «دامأ:(ىلوألا)امأو )١6( .ه © س ةلومت

 ناك ف : ناكو // اس نم ةطقاس : روسلا ناكو لومحلا(5١) د. اس نم ةطقاس : عوضوملل

 .نء م( ع ءااس
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 لخي مل بلسلا فرح اهب نرقو ةيثالث ةيضقلا تراص اذإف . عوضوملا بناج ىف ًادودعم

 لاثم . بلسلا فرح ىلع ةطبارلا لخدت وأ ةطبارلا ىلع بلسلا فرح لخدي نأ ا.إ

 نإاف . الداعال دجوي ديز ديز انلوق :ىتاثلالاثمو « الداعدج وي سما ديز : انلوق لوألا

 تلخق لا رو ةقرنللاب اديس ناكر طرود ينلطب ةلك اذا لع لانلا قوس نكف

 هدارقناب لداعلا نكي لفل ومحل ان اوس بالا قاسم وعامل قره ةعارا

 باجي إلاب ديز ىلع ةلو# لداعاللا ةلهج لمحت دجوي ةظذل ناف « لداءاللا ةل< لب الودع

 ضرتفيف . لداع ريغ دج وب سل ديز : لاقيف ةطبارلا ىلع ىرخأ ةركل خدي بلس

 د>وب نسل ديز : اناوق لبأتي الداع دجوي ديز انا وق نراف « ناتلاسو ناتيجوم انهاه

 لباع الداع ال دجوب ديز : انئاووو « ناتط._ساا ةبلاسااو ة>وملا اهو , الداع

 ةيضقلا نإاف . ةيلودعملا ةبلاسلاو ةيلودعملا ةيجوملا اهو « الداعال دجوي سيل ديز :انإوق

 كلذ بجوأ ناف « ةريغتمو ةياودعم ىمسآةلص# ريغ ةلك وأ لد ريغ مسا اهومم ىتلا

 نكست مل اذإو .ةيل ودعم ةبلاس تناكب لس نإو « ةيلودع٠ ةبجوم ةيضقلا تناك لوم ا

 فرح نأ ىلع ليل د كانه نكي مل بلسلا فرح اطومحع نرقف ةيئانث ةيضقلا تناكو ةطبار

 نكس . ةلمجا وهلومحلاو لومحلا نه هزج هنأ ىلعالو ل ومحملا مفار هنأ ىلع اة يافا

 لاثم : لاثمو (") . ع ولخم الف : لخم ل// اس نم ةطقاس ٠ بناح ىف ادودعم )١(

 . ع الداعو ب الدع ال : الداع ال // اع ء« ع دز : ديز الز //ىوءن :.م ءاعءسءد

 ى ٠2 ه2( ن 2م . اع « ع ٠ اس 6غ 3:قاعكقف : ناكو // د اهطبار : ابطور (:)

 . د فرحلا : فرح // س حصي : حلصي (10) . ى 2م (اع ءع ءاس لخد : تلخد //

 // ن د لداع ال : لداع ريغ // عدودحومه:دجوي //ى ءن.دةرثك : ةرك (4)

 ء ب نم ةطقاس : ( ىلوألا ) ديز (9) . ع ضرعيف ه ى ء ه ءاس ء لس ء د ضرفبف : ضرتفيف

 . ع نم ةطقاس : دجوي .... الداع (١:-هو) .اع هلباقي : لباش // ىونءمءعيد

 ى نم ةطقاس : ائلوق )١١( . ن.م الداع : الداعال // ن ةطيبلا : ناتطيسللا(١١)
 .ىةلودعم : ةيلودعم )١5( .ع نم ةطقاس : ةياودمملا ةيلالاو//عءةلودم1 :١ (ىلوألا)ةياودمملا //

 ):١( ع نرتو ةيئالث : نرقف ةيئانث // ع تناكف : تناكو . )١8( س نم ةطقاس : نه //

 .هو لن .م 62 سءدد نم ةطقاس : نك! //م نه ةطقاس : لومحلاو
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 بلغي كلذ نوفانتاغل بحب ةلك لومحلا ناك اذإ ًاصوصخو ةلخادلا بلسلا فورح ضعب

 ةيحوو قرشا تاغل ىف هكح ىردن ال مث . ةبسنلا عفار بلسلا فرح نأ ىلع نظلا

 رخآ رضوا !ماك ظل اذلا ىلدلا طانلا ف تييرعصتلا رك نأ ىف ةاقؤقلا ف وأ

 ضع نأ ام «,ءامسألا ىلع ةل>ادلا ةلمعا وه لومحملاو . كلذ ىلع لدب ةراشإلا ءاحأ نم

 لودعلا ىلع اهنضعبو بلسلا ىلع لدأ برعلا ةغل ىف ءامسألا ىلع ةلخادلا بلسلا فورح

 لخد اذإو « لودعلاب ىلوأ < ريغ » ظنلو بلسلاب ىلوأ « سيل > ظنا نوكي نأ هبشبف

 لوقلا اذه نإف . بب سيل 7 نإ.لئاقلا لوقك ًايجوم راصام ةظفل ناك اهيأ ىلع

 ىه ىتلا ةطبارلا مدقتف 0 سل ام وه ١ نأ وه ىنعملا نأ هعم ًايبرق نهذلا رعشي دق

 نكي لل اذإ امأو . بجو هنأب رعشيف هب حرصي مل نإو نهذلا ىف بلسلا ىلع وه ةظنل

 . ةطب ارلا نع ةيلاخ ةيئانث ةيضقلا نأ رهاظلا 2 ناك ليلد كانه

 : لوقنف . الوصأ بابلا اذه نم قيقحتلا م د لا

 ريغ ىلع محب ل عوضوملل لومحملا دوجوب محلا وه باجيإلا ةقيقح
 نايعألا ىف امإ دوجوم وهف باجيإلل عوضوم لكسف « هل ًادوجوم ًاثبش نأب 3
 نأكلذب ىنعي هنرف « اذك ةدعاق نيرشع ىذ لك نإ : لئاق لاقاذإهن رف . نهذلا ىف امإو
 ىذ لكّنأ كلذ ىنعم سيل ؛ اذك وهف ؛ ناك فيك دجوي ةدعاق نيرشع ىذ لك

 .ه(2ل( م6٠ س ءد نم , ةطقاس : ةلخادلا . . . ضعب )1١(

 ) ) 4-1١امم نم ةطقاس : نأ .... بلسللا فورح ضعب .

 : .ظفل )١(  .اع لخادلا : ةلخادلا // ن د نم ةطقاس : ءامألا.... لودحملاو (4)

 : ريغ ظفلو للللاب // ه ءاس . د ةظفلو : ظفلو // ه٠ ن ءم(ء.اعءى ع ءاس د ةظفل

 ءاس ءس دام لع :1// ع يف : ىلع (0) .ه(, ع اذإف : اذإو // ع نم ةطقاس

 57-5 0 ودا توماطاب ١ (ةيناثلا) وه (م) .ه ءاع
 ىلإ ل :نالا(١١) . نءمء اعواد ء د معالم : رهاظلا // اع مح : مح )0١(

 0 عل قيقحتلا نم // ى  ه . اع ء« س ققح:ا : قيقدتل // س

 // نءعءاسو سءددب : كلذب )١4( . ع ليحتيو :ليحتسمو (١١؟) . ع ىف:نم // ى
 ءاب ىبف : وبف//ى ل ءم(ءاع ع واس د ءب تناك : لاك(6١) .م.اع نايب : 0

 .م .ءاعوذوىءنءعءاسءدءباذ : ىذ لك // ىونءمءاعءععءاس
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 ًامودعم ناك اذإ هناف اذك هنأ همدع لاح ىف هل دجوي مودعملا نم ةدعاق نيرشع

 ا معنا ناك . اذا ويك ةةودجرم ةثالعو امودمك نك نأ روع ىلا هنود ناز

 تاّنص مودعملل نوكي نأ نزوحيف مهسفنأ نوشوع موق دنع الإ دجوب هنأب ب فيكف

 ن* موهفملا ىف انمالكو . دوجوملا ريغ مدنع لصاحلا نوكيو ةدوجوم نوكسن الو ةلصاح
 اا وداع انت دوجولاب اوديو نأ مملو « هريغ دوجوملا نم موبفملاب ديرت الو لصاحلا

 لومحلا اهل دجوي اهدوجوو اهسفنأ ىف اهنأ ىلع باجيإلاب ءايشألا ىلع حي نهذلا لب
 امنأ ىلع لب طقف نهذلا ىف ى ثيح نمال « لومحللا اهل ًادوجوم نهذلا يف لقعت اهنأ وأ

 ؛نعذلا ىف الإ مهلا تقو ءىثلل دوجوال ناك ن اف . لومحلا اذه اهل دو تدجو اذإ

 سنن ىف لب « نهذلا ف سيل 7 هنأ هل ًادوجوم الئم هنم ب نإ لوقن نأ لاحلا نم ذئنيغ

 باجبإلا موهذمو . ءىش هلدجوي فيكف « ًادوجوم رمألا سفن ىف وه سلو «رمألا
 ملح توبث ال وه بلسلا موهفم نأ كهل هدوجو وه اذهو ءىثا مح توب تاثالاو

 هلاح عوضوم ىلع الإ ةتملأ باجيإ ال هنأ اذ ف ةلاحم ال همدع وه اذهو « ءىثل

 اهملع لمعتسا امير ىذلا تايثإلا نرف « هجوب اهل دوجو ال ىتلا ءايشألا امأف . ان رك ذام

 اهدوجو ةدوجوم تناك ول املأ هانعم ء اذك اهنأب اهملع يحي نهذاا نأ فو ع

 ,.م.اع ع ءاسءداط :هل//ه(,قنءمء.اعءاس(ء سعود. ب نمةطقاس : نه(1)

 .م(.اعءىع ءاسءد اهنأ : هنأ // ى ,ن م ءاع ع ءاسءدابمدع : ههدع //ىد٠.ذن

 // ىذإ : اذإ // ى هنأل , ن «م ىاع ءاس ء د اهنإف : هنإف // ع كاذك : اذك// ىعءن

 اهئافصف :هتافصف )١( .نمءاعءاس د ةمودم» : امودعم//ن م ءاع ءاس ءد تناك :ناك

 ع اهو اننا سعود نم ةظفانم + ةقافصو اهووفم/ / نع -ةثافس دق مولاه اساخف
 1 د اهنأب : هنأب (©) .ى(ىوه(ن(ءمء.اعءاسء د ةمودعم تناك : ًامودعم ناك // .هن

 ةطقاس : انمالكو //ه . ن ,« م ء اع . ب دوجولا : دوجوملا(4) . ى ءه .ىن .مءاع ع اس

 موهفمل ام ؛ ع موهفل ا : موبفأاب (0) .ى « ع نم ةطقاس : لصاحلانمموبفملاف (ه-4) . ىء ع نم
 ,داهنم : هنم (9) . ع نمو : تقو (4) . اس نم ةطقاس : لومحلا....ابنأ وأ (») .اع
 . ن(ءم ءاع نم ةطقاس : ىف //ب نم ةطقاس : لب //ه ه س نم ةطقاس ٍ؛ م ءاع ءاس

 )١١( .عاذه : اذهوق )١١( اع نم ةطقاس : ةلاحم ال // ههل ل : همدع .

 )١١( ع نم ةطقاس : نإاف // ع هوجولا نم لح : هوب // اع انركذ اك: هنركذ ام .

 « س «ءد اهنأ : اهناب //اع نم ةطقاس : نأ // ه6 ن ءاع ثيح ء ع ثيح نم : نح (ى4١)
 .ى(*“(. نم ,.اععء ع اس

 يل »٠



 ىلع قحي دقف بلسلا امأف . داعبأ ءالاتا نإ لاقي اك اذهو ٍ؛ اذك ناكل نهذلا ىف

 عوضوم نأ ةيلودمملا ةبجوملاو ةطيسبلا ةبلاسلا نيب مدقملا قرئلاف « مودءلاو دوجوملا

 ثيح نم هنع بلسلا حصيو ًامودعم نوكي دقو ًادوجوم نوكي دق ةطيسبلا ةبلاسلا

 . مودعم وهو هيلع بجوي نأ حمصي داق ةياودعملا ةبجوملا عوض وم امأو ا ع

 نأب ةطيسبلا ةبلاسلا نيبو ةيلودمملا ةبجوملا نيب اوقرفي نأ اذه دعب اولواح ًاموق نإ من

 بيرقلا سنجلا ىف ًادوجوم نوكي نأ هنأش نم سمأ مدع ىلع لدت ةيلودعملا اواعج
 لدعلا مداع ىلع حصي امنإ « لداعال : انلوق نإ : اولق ىتح « عونلا ىف وأ ديعبلا وأ

 سفنال وأ ةقطان ريغ اهنإ ةميهلل مل وك هسنج ةعيرط ىف وأ الداع نوكي نأ هتءيبط ىفو

 لداملا ريغ نإ : اولاق موقو . اممسذج ىف نادوجوم ناينءملاو ء مسج ريف اهم ةقطانلا

 ريصب ريغ تلق ءاوسف « ىمعألاءازإبوه امنإ ريصبلاريغ نإو « طسوتملاو رئاجلا ءازإب وه
 : هنولوقي ام اذهف ؛ ريصب ريغ هنإ مدنع دْلَخال لاقي نأ حصي ال ىتح « ىععأ تلق وأ

 ريغ هن مسج لك انلق اذإ انإ : لوقنف . هلثمت لاثم نم نيبف قملا لوقلا امأف

 مج لكف « رهوج وهف عوضوم ىف دوجوم ريغ وهام لكو « عوضوم ىف دوجوم

 :ذوخأم نيغ ةظنلو:# ناتتحوم نيدضقلا نأ مولعمو . اهزاأل ءانوق | ان. ناك + رهوح

 ناف كلذ عمو . جنن ام جتنو « عوضوملل اءزج ترركت كلذاو « لومحملا نم اءزج

 )١( ب نع : ىلع //ن قت : قحب // اع تناكل : ناكل .٠ )١( د قرفلاو: قرفلاف ٠عع
 اس حلصيو : حصيو (؟) . ع ةلودمملا : ةيلودمملا // ى ةبجاولاو : ةبجوملاو //نءوم .

 . ن نم ةطقاس : ةيلودمملا . . . . حصي الف .٠ )4 -٠0( ع ةلودعملا : ةيلودعملا (4)

 هيله ل :لدت )١( .ع نإف : ناب // ع هيلع ب+وي نأ حصي الف لح : ةيلودسملا (0)
 . ىءه ع « س سفنللو : سفنلل وأ (4) . اع مدع : مداع (9) .ىعءمعمع

 «٠ ,2مء.اعءع «ءاس« س ءد ريغلا ( ةيناثلا ) ريغ // اس نادوء>وملا : نادوجوم (9)

 س حلصي :حصي ال //. س ىمع :ىمحعأ )١١( .ب نم ةطقاس : انإ(١٠) .ىوءه

 ءايمعلا ةراغلا دلخلا ليقو ةريفلا نم برض دالتلاو دالكخلاو ] و س ولحلل : دلخلل //

 لكو (١؟) . ع ء د نيبيف : نيبف // ىامآ : امأف )١5( .ى'ع اذه : اذهف // [ (برعلا ناسل)

 : عوضوملل )٠1١( . ه٠ س وه ل : مج // اس نم ةطقاس : عوضوم ىف دوجوم ريف وه ام
 . س ع وضوملا نم

 ملا

 ةراسلا : ءافشلا 0030(
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 نم هجوب رهوجلا سنج ىف دوجوم ءىث مدع ىلإ ريشي سيل عوضوم ىف دوجولل ريغ

 لمجو اذه لمف نإف . سنجلاك دوجوملا دجوي نأ الإ مهللا رهوجلل سنج ال ذإ هوجولا

 قحلا ىلإ برقأ اذه ناك دوجولا ةلمج ىف دجوي نأ هنأش نم ام مدع ىلع لودعملا ةلالد

 فرح ان ذخأ اذإف : ناك فيك هلومم نم ءزج بلسلا فرح ىذلا وه لودمملا لب

 عوضوملا ىلع هاننبثأ مث «دحاو ءىشك" اذخأ هدحو الوحم ناك درفن اول ىذلا مم بلسلا

 وهف اهيفيكو ةداملا امأف ؛ اهفيلأت ثيح نم ةبجوم ةيضقلا تناك « تابئثإلا ةطبارب

 تا ما

 نود ءىثشب صتخي سيل ناسنإ اللا ظنل نأ هدعبو تالوقملا ميلعت ىف اوم دقو

 ناك انف . الوم لمجي نأ حلصي هنأ وأ ٠ مدع ام نود دجو ا, صتخي سيلو « ءىث

 ةيباجيإلا اياضقلا ف عوضوملا نوكي نأ انبجوأ امإو « هيف رمألا اذه لكشب نأ بجي

 باجيإلا نأل نكلو « كلذ ىفتقي لداع ريغ انلوق سفن نأل ال « ادوج وم ةيلودعملا

 مودعملاو دوجوملا ىلع عقي لداع ريغ سفن ناك ءاوس قدصي نأ ىف كلذ ىفنقي
 اذك ريغ دجوي اذك انلوق نيب قرفلا نأ معي نأ بجيف . دوجوملا ىلع الإ عقب الوأ

 .« ةيلودعملا ةبجوملا نم معأ ةطيسبلا ةبلاسلا نأ « اذك دجوي سبل اذك انلوق نيبو

 ىلع ةيلودعملا ةبجوملا قدصت الو « مودعم وه ثيح نم مودعملا ىلع قدصت اهنأ ىف

 نإ : لاقي نأ قدصي الو « اريصب وه سبل ءاقنعلا نإ : لاقي نأ قدصي هنإف . كلذ

 دوجو الو « ممولا ىف ىنعم ىلع لدي مسا ءاقنعلا نأ ىلع اذه . ريصب ريغ دجوي ءاقنعلا

 . نايعألا ىف هل

 1 يوتا اس سس مج وممسس سس جلا

 .اعدوجوملا : دوجولا (9) .٠ ن نم ةطقاس : مهللا // س سنج سيل : سنج ال (؟)
 . س ءىعل ادحأ : ءىعك اذخأ // ب درفا: درفنا(ه) .باذإو : اذإف (؛)

 ظفللا : ظفل (8) .ع وه :وبهف // ن امأو : امأف // م. ع نم ةطقاس : ةطبارب )١(

 ةطقاس : ةيلودعملا(١١) . ه« ن ء ع « س هنأو : هنأ وأ (4) . ع ناسنإلا : ناسنإ اللا // اع
 : الإ )١8( . اهنمةطقاس : دوجول!...مودعملاو(١ 8 .)”١7 س نم ةطقاس : سفن )<”١7( .اعنم

 .٠ اس نم ةطقاس : ةبجوملا . . . . ةيلودعملا ( ١١ه - .٠ ):١ س نم ةطقاس : ملعب // م نم ةطقاس

 )١15( ع نم ةطقاس : لاقي نأ // ىءهءنءمءع د هنأك : هنإف .

 هذآ



 « دض هل نوكي نأ اماف « لصحم طيس لوخم لك نإ : لوقنف اذه دعبو

 . نوكي ال وأ « طسوتم امهْنب نوكي نأ اماف « دض هل ناك نإف . نوكيال وأ

 . مودعم وه ثيح نم اذوخأم امودعم وأ « ادوجوم نوكي نأ امإ ولخي ال:عوضوملاو

 « هيف ادوجوم كلذ نوكي نأ امإاف لومحماك ءىث هئازإب ضرفو ادوجوم ناك نإف

 حقتي مل ىذلا ورجلا لثم ةوقلاب اعيمج امهالك نوكت وأ تناكنإ ةطساو وأ «هدض وأ

 سفنلا لثم امهنم دحاول الو لباق ريغ نوكي وأ « ةوقلاب هيف امهبلك رصبلاو ىمعلا نإف

 ناك اذإ بذكي هن اف « الداع دجوي سيل ديز : انلق اذإف . طئاسولاو داوسلاو ضايبلل

 اذإ قدصي هناف « الداع ال دجوي ديز : انلق اذإ امأو . قاوبلا ف قدصيو طقف الداع

 « هيف ءارالا فالتخا ىلع امل لباق ريغ وأ ةوقلاب امهلك وأ اطسوتم وأ ارئاج ناك

 نيلباقتا| سخأ اومسي نأب مهداع ترج دقو . امودعم وأ الداع ناك اذإ بذكيو

 امدع ةقيقملاب ناك ءاوس « امدع عضوملا اذه لثم ىف روهشملا رهاظ ىفو روهملا دنع

 ةيلودعملا ةبجوملا زيح ىف مقتت ةيمدعلا ةبجوملاف . روجلاك ادض ناك وأ « ةماظلاو ىمعلاك

 كراشت امهم ةبجوملا نأ نيتلودعملا دنع نيتيمدعلا لاح نوكِيف « ةطيسلا ةيلاسلاو

 قدصت ةيلودعملا ةبجوملا ناف . ةيلودعملا ةبلاسلا كراشت ةبلاسلاو « ةيلودعملا ةبجوملا

 نكل  ةيمدعلا ةبجوملا نم معأ ةيلودعملا ةبجوملا نأل ء سكعني الو « ةيمدعلا ةبجولل ىلع
 انلوق قدص اذإ هنإف . سكعني الو « ةيلودعملا ةلاسلا لع قدصت ةيمدعلا ةبلاسلا

 . سكمني الو « ارئاج دجوي سيل اديز نإ انلوق قدص « الداعال دجوي سيل اديز نإ

 :ورحلا // ى ءهه , نس هتطساو :ةطساو(08) .ه ءس لوقن انإف : لوقتف )١(

 دحأو : دحاول // اع اني لك ٍء ءه 6 س ب اهالك : امهلك )١( . لءم.اس ءرجلا

 .ىعءأ6م/(ءععيد ذإ : اذإ () .  ساهنم : امهم // د دحاولاو ب

 . اع اس ء لص . ب اهالك امهلط (9) . ى اذإو : اذإ // د الداع : الداع ال (4)

 رمألا ل : رهاظ // س ىف : فو )١١( .اع سخأ : سخأ// ع ةداملا : مهتداع )٠١(
 نم ةطقاس : ناك )١١( . ع ةقيقحلا : ةقيقحلاب // ع نم ةطقاس : روبشلل // ه ء ع و س

 )١7( .ع نمةطقاس : ةبجولل كراشتامهنم(١ -١1+).ىنيمدملا :نيتيمدعلا )١0( ةيمدعلا :

 س ةيلودملل .٠ )١١( س ةيمدملا : ةيلودملل .

 مع



 «الداع ال دجوي سنل هنأ قدص « ارئاج دجوي سيل اديز نإ انلوق قدص اذإ سيل هنإف
 . هيلع لوألا قدصي الو « لباقلا ريغ ىفو ةوقلاب ىذلا فو طلتخملا ف قدصي اذه نإف

 بلسلا قباطي بلسلاو باجيإلا قباطي باجيالا نأ نيتلودعملا دنع نيتيمدعلا لاغ
 قباطي بلسلا نأ نيتطيسبلا دنع نيتيمدعلا لاحو « صوصخلماو مومعلا ىف افلتخا نإو

 : اهماكحأب تاصوصخللا هذه حول اذهو . بلسلا قباطي باجيإلاو باجيإلا
5 

 الداع دجوي ديز (1)

 طقف الداع ناك اذإ قدصت

 كلذ ىوس اهف بذكيو

 امودعموأ الداع ناك اذإ قدصي

 قاوبلا ىف تذكو

 ارئاج دجوي سل ديز (ه(

 ارثاج ناك اذإ بذكي
 الداعوأامودعمن اك اذإقدصيو

 ةوقلاب ال وأ ةوقلابوأ اطلتئوأ

 نيتومدملا ع . اع هذه : اذه )0

 الداع دجوي سبل ديز (ب)

 دحاو ىف الإ عي | ىف قدصي

 اراجو امودعمناك اذإقدصيف

 ةوقلاب الو ةوقلابو اطلتخمو

 الداع ناك اذإ ينكيو

 الداع ال دجوي ديز ( د)

 امودعموأ الداعزاك اذإي ذكي

 قاوبلا ىف قدصيو

 ارثج دجوي ديز (و)

 قاوبلا ف بذكيو

 . اع نم: ةطقاس : اهماكحأب (0) ٠ ع نيتمدقللا :
 رثك أ ىف اياضقلا بيترت ريغ ىلع ةدورم اهنأل ب ةخسن ىلع ماكعألا ركذ ىف اندمتءا (#)

 . ةخسل نم
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 ع اهدنع بلسلاو باجيإلا لاحك نييمدعلا دنع امملاح نينثا نأ كل نيب دتف

 بلاسلاو دحاو ىف هقدص امهم دحاو لكى بجوملا نأ امأو . كل ذكس يل نيننأ و

 ناتيمدعلا هب فاتختو ناتطيسبلاو ناتيمدعلا هيف هباشتي امم وبف « دحاو ىف هيذك

 . نامل ودعملاو

 « ءىشلا كلذ ضيف نم اتدص معأ هضيقنف ءىث نم اةدص صخأ وهام نأ ملعاو

 قدصيو . ابذك صخألا وه اتدص معألاو ايذك معألا وه اةدص صخألا نأل كلذو

 قدصي هلباقم رثك أ بذكي ىذلا نإف« نكراشنملا نم نالوألا بذكي ثيح ناضإقنلا

 صخألا ضيقنل موزاه وه ساكمن ا ريغ نم صخألا مزال رمأ ضيقن كلذلف ؛ رثكأ

 ثيحو ساكمنا ريغ نم صخألا بذك معألا بذك ثيحو , ساكمن أ ريغ نم
 : ًاضي أ احول تالمبملا عضنلو . ساكمنا ريغ نم معألا قدص صخألا قدص

 الداع دجوي سيل ناسنإلا الدع دجوي نانإلا

 الدءال دجوي ناسنإلا الداءعال دجوي سيل ناسنإلا

 اراج دجوي ناسنإلا ارئاج دجوب سيل نانإلا
 نيلداع مهفعب وأ نيلداع مهلك اوناك اذإ قدصي الداع دجوي ناسنإلا : انلوقف

 دحاو لداع مهف نكي مل اذإو . نيمودعم اوناك اذإ بذكيو « اوناك ام نوقابلاو

 اذإ قدصيف « الداء دجوي سيل ناسنإلا : انلوق امأو .ابوش وأ نيقفتم اوناك م

 .م نه ةطقاس : نأ // هءنءمءد نيبي : نيب // هى,مواعءعءسءد اذبف : دقف )١(

 .ع نه ةطقاس : امم (ع) .د نم ةطقاس : هقدص // اع نم ةطقاس : نأ (0)
 ادص (5) . ع نم ةطقاس : (ةيناثلا) اةدص// ع ءىعلا كالذ ضيقن ل :(لوألا) نم (5)

 ءد صخأالل : (ىلوألا) صخألا(م) . اع ىذلاف : ىلا نإف )١( . ع نمةطقاس : (ىلوألا)
 :صخألا(١٠) ٠.ى ه ءنءم.ع . نس رخآلا: (ةيناثلا) صخألا // نءمواعءاس
 .ب ةخسن ىلع ماكحألا تابثإ ىف اندمتعا (©) .برخآ ل , س رخآ : اضيأ// د رخآلا

 ء س ناك لع :دحاو //ههس نويذكيو : بذكيو )١١( .اس نم ةطقاس : قدصي )١4(

 .ىءع قدصي : قدصيف // ه امأف :امأو // م اموش :ابوش )١5( .هانئاك ل

 له



 مهضعب ناك وأ اوناك ام ةتبلأ مهنف لداعال مهلك اوناك وأ نيمودعم مهلك اوناك

 نيمودعم مهنم ضعب دجو اذإ ناك ام هريغ وأ لدع هيف رخآلاو ناك ام هيف لدع ال
 نيلداع مهلك اوناك اذإ بذكيو « لباق ريغ وأ ةوقلاب وأ نيطسوتم وأ نيرئاج وأ
 : انلوق امأو . اءومع ىضتقي الام قانتا دحاو باب ىف ناقئتت ناتعلاضملا نانابف . طقف

 سدل مهضعبو ًارئاج مهضعب وأ ن.رااج مباكن اك اذإ قدصيف ًارئاج دجوي ناسنإلا

 قدصي فيك . الداع دجوي سل ناسنإلا : انلوق هعم نذإ قدصي دقف « ناكام الداع

 مهلك اوناك اذإ هنأل الداء دجوي سيل ناسنإلا انلوق قدصي دق هنإف « سكسعني الو

 دجوي ناسنإلا نأ قدصي ال ذئنيحو « ًابوش وأ اوناك نيقفتم نيرئاج الو نيلداعال
 ناك وأ « نيمودعم اوناك اذإ قدصيف ًارئاج دجوي سبل ناسنإلا ملوق امأو . ًارئاج
 ًاثودعم ضعب ناك اذإ ةلملابو « طنق ًارئاج مهضعب ناكوأ « ةتبلأ مهمف ارئاجال
 مهلك اوناك اذإ بذكيو « اوناك ام رخآلاو لباق ريغ وأ ًاطسوتم وأ الداع وأ

 دجوب ناسنإلا انلوق امأو . الداع دجوي ناسنإلا : انلوق نم معأ وبف « طقف نيرئاح
 نكي مل وأ ابوشو نيقفتم اوناك ام ًانئاك ةتبلأ لداع مهف نكي مل اذإ قدصيف الداعال

 ةوقلاب وأ نيطسوتم وأ نيرئاج ضعبلا كئثلوأ اوناك لب « ناك ام ًائئاك مهضعب ىف

 ناك وأ نيءودعم اوناك اذإ بذكيو « الداع هدحو ضعبلا ناك وأ نيلباق ريغ وأ

 نان الا انلوق قره نضخأ و: + ارئاتن ديعؤت ناسنإلا انلوق نم معأ وبف « .نيلداع عيجلا

 اوناك اذإ قدصي هنإف «الداع ال دجوي سبل ناسنإلا : انلوق امأو . الداع دجوي سبل

 ؛ اوناك ام قابلاو نيلداع مهضعب ناك وأ نيلداع مهلك اوناك وأ نيمودعم مهلك

 ةتبلأ لداع مف نكي مل اذإ بذكيو , الداع وأ امودعمم ضعب نوكي نأ دعب ةلجلابو

 قدصي (5) .  ه « ن اوناك : ناك (ه) . ع ناكو : ناك وأ // نأ هيف : مهيف )١(

 «ب اناك : اوناك (9) .ه ءاعءع نم ةطقاس :هنأل (7) .ىءنءاع« ع قدص : ( ىلوألا)

 . س ريغ ناك وأ : ريغ وأ )١١( .ه٠ س مبضعب : شعب // ب ْذإ : اذإ )٠١( . ىو مو عو س
 )١10( س نيطسوتمو : نيطسوتم وأ(4١) ٠.نءسء د ابوش وأ : ابوشو .

 )١١( .ع بذكيالو : بذكيو )١5( ىا ع موف : وهف .

 هلل



 هنكل « الداء دجوي ناسنإلا : انلوق نم ًاقدص رثك أ وبف ؛ 'اوناك ام ًانئاك

 « رتاج دجوي سبل ناسنإلا : انلوق نأل , ًارئاج دجوي سيل ناسنإلا : انلوق نم صخأ

 ًاضيأ قدصيو « نيلداع مهضعب وأ نيلداع مهلك وأ نيمودعم مهلك اوناك اذإ قدصي

 ناسنإلا : انلوق كانه بنكيو « نيلباق ريغ وأ ةوقلاب وأ نيطسوتم مهلك اوناك اذإ

 ضعب ناك اذإ قدصلا ىلع عمتج اهلك تاعلاضللاف . الداع ال دجوي سبل

 . سيل ضعبو

 ضعبو الداع ضعب ناك اذإ ناقفتت ةيمدعلاو ةطيسبلا ةبجوملا ناف تارطاقملا امأو

 نورخآلاو الداع ضعب ناك اذإ ناقفتت ةيلودعملا ةبجوملاو ةطيسبلاو ةبجوملاو « ًارئاج

 نكي مل اذإ ناتتتتف ةيمدملا ةبلاسلاو ةطيسبلا ةبلاسلا امأو . اوناك ام طقق نودوجوم

 ةطيسبلا ةبلاسلا امأو . ًارئاج ضعبو الداع ضعب ناك وأ ةتبلأ رئاج الو لداع مهمف

 ريغ ضعبو الداع ضعب وأ نيمودعم اوناك اذإ قدصلا ىلع ناقفتتف ةيلودعملا ةيلاسلاو

 ضعبلاو ًارئاج ضعبلا ناك اذإ ناقفتتف ةطيسبلا ةلاسلاو ةيمدعلا ةمجوملا امأو . لداع

 لداع مهمف نكي مل اذإ ناقفتتف ةيلودعملا ةبجوملاو ةيمدعلا ةبلاسلا امأو . ناك ام رخآلا

 . ضعبو ضعب ناك اذإ وأ رئاج الو

 .ع نمةطقاس :نيلداع مهضعب وأ//اع نمةطقاس : (ىلوألا) مهلك () . ن ناك ام :اوناكام )١(
 «ن نمئةطقاس : الداع ضعب . ... ارثاح شمبو (ملا0) .١ ن نم ةطقاس : سيل (0)

 . ى ةلودملل : ةيلودملل )١١( . س رئاج ال وأ :رثاج الو )٠١( .اع نم ةطقاس :طقف (4) .ه
 ءعءاساذإو : اذإ وأ(4١) .  ع نم ةطقاس : ضعبلا // ع ةيلودملل : ةطيسبلا )١0(

 . ىاءه.م

 ملال



 ىاشملالصعقلا

 لصف (ب)

 ةروصحملا تاضقانتملا نيب تابسانملا هذه رابتعا ىف

 ةراشالاو ةطاسبلاو لودعلا ىف لوقلا مامتإو

 اياضقلا قحاولل ةيعيبطلا مضاوملا ىلإ 0

 : تاضقانتملل ًاحول كلذك نآلا ضزغنلف
«+ 

 الداء دجوب ناسنإ لك سيل الداع دجوي ناسنإ لك

 ارئاج دجوي فتاسنإ لك ارئاج دجوي ناسنإ لك سيل

 الداع ال دجوي ناسنإ لك الداعال دجوي ناسنإ لكس بل

 بذكيو « طقق نيلداع مهلك اوناك اذإ قدصي « الداع دجوي ناسن إ لك : انلوق ٠

 نيلداع مهلك اوناك اذإ بذكي « الداع دجوي ناسن إ لك سيل :انلوقو . كلذ الخ امف

 مهلك اوناكاذإ قدصيف « ًارئاج دجوي ناسنإ لك : انلوق امأو . كلذ الخ امف قدصيو

 بذكي « ًاراج دجوي ناسنإ لك سيل : انلوقو . كلذ الخ مف بذكيو « نيرئاج

 نم صخأ ةيمدعلا ةبجوملا نوكستف . كلذ الخامف قدصيو « نيرئاج مهلك اوناك اذإ

 . ةطيسبلا ةبجوملا نم معأ ةيمدعلا ةبلاسلا نكل «ةطيسبلا ةبااسلا 9

 ه « د ضرمللف : ضرفنلف (؟) . ىةروصحلاو : ةروصحلا // ع نم ةطقاس : هذه (*)

 . ب ةخسن ىلع حوللا اذه ركذ ىف اندمتعا (*) .٠ ى نم ةطقاس , ع كلذل : كلذك //
 .عابذكيو .١قدصيو (١؟) .ع قدصي ال : بذكي // ه نم ةطقاس : سيل )١١(

 ةح



 مهضعب وأ نيمودعم اوناك اذإ بذكيف « الداعال دجوي ناسنإ لك :انلوق امأو

 . ةيمدعلا ةجوملا نه اقدص معأ ورف « كالذ الخ امف قدصيو « نيلداع ميلك أ الداع

 الداع مومعب وأ نيءودعم أوناك اذإ قدصت 04 ايلداعال دحوب ناسن | لك سل : انلوقو

 ترصوب# ةمدنلا ةلادلا ند. نسخ وبث كلذ ءارو ايف بذكيو « نيلداع مبلك وأ

 . تايصخشلا ىرجم انهاه رومألا

 اذإ بذكلا ىلععمت# نكس « قدصلا ىلعةت لأ عمت الف ةرطانقملاتابجوملا امأف

 . انلوق نإف . ناك ام لداع ريغ ضعبو الداع ضءب ناك اذإونيمودعم لكلا ناك

 بذكي كانهو ؛ طقف الداع مهضعب ناك اذإ بذكي « الداع دجوي ناسنإ لك

 بلاوسلا امأو . الداعال دجوي ناسنإ لك كلذكو ًارئاج دجوي ناسنإ لك

 « بذكملا ىلع ممتجت الو ءأعم تابجوملا بذكسن ثيح قدمعلا ىلع عمتجت دق اهنإف

 . قدصلا ىلع ابضئاقن عمتجال الاو

 . ةبجوم ةيلكلا انلمج اذإ لاخلا ةروص هذهف

 : ةنصلا هذه لع احول انمضو ةلاس ةيلكلا انلعج نإو
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 ًارئاج دجوي سانلا ضعب رئاجب سانلا ءرم دحاوالو نبل

 الداعال دجوب سانلا صعب الداعال سانلا نم دحاو الو سل

 )١ "9 ( سلداع مهضعب وأ نيلداع مهطوأ : نيلداعمبلك وأ الداع مهضعب وأ .٠ ) )9سيل :
 ميكو أ : نيلداع مبلك وأ الداع مهضعب وأ (( -) . ه نيمودمم لح : اوناك // س نم ةطقاس

 ى ذإو : اذإو () . س مهضعب وأ نيلداع .٠ ) )4نم ةطقاس : طقف الداع مبضعب ناك اذإ

 ءاعءاس«سءد بذكيو كانه : بذك» كانهو // ى ه6( نءمء.اعءاس(«٠ سود

 ع ينم لع : قدصلا(١٠) .٠ اس نم ةطقاس : الداعال ..... كلذكو (4) .نءم
 : ةبلاس ةيلكلا )١5( . ىءه(ءنءمءاع ع ءاس ء سءد ناعمتجت الو : ممتجم الو //

 حوللا اذه ركذ ىف اندمتعا («) . ع ةبلاسلا : ةيلاس // . س ةيلك ةبلاسلا
 ٠ ب ةخسن ىلع

 م

 ةرابملا : ءافشلا )١١(



 ةوقلاب وأ نيطس وتم ميلك وأ نيرااج مرلك اوناك اذإ قدصت ةيلكلا ةبلاسلا نإف

 الداع مهضعب ناكاذإ بذكستو « لداع مف سيل طلخ وأ نيمودمم وأ نيلباق ريغ وأ

 الداع ضعب ناك اذإ قدصي « الداع دجوي سانلا ضعب انلوقو . ناك فيك قابلاو
 . اوناك فيك لداع مهنف نكي مل اذإ بذكيو «اوناك فيك نورخآلاو

 نيلداع مهلك اوناك اذإ قدصي هنإق « ًارئاج دجوي سانلا نم دحاوال : انلوق امأو

 لداع الو رئاج مهممف سبل اطلخ وأ نيمودعم وأ نيلباق ريغ وأ ةوقلاب وأ نيطسوتم وأ

 اتناك ؟رئاج مهضعب ناك اذإ قدصي هلباتمو « ًارئاج مهضعب ناك اذإ بذكيو « ةئبلأ
 ةيلاسلا اهمزات الو « ةطيسبلا ةبلاسلا مزات ال انهاه ةبجوملا ةيمدعلاف .٠ نورخآلا ناك ام

 اونوكينأ ريغنءاوناك فيك نوقابلاوالداءضعب وأ ًارئاجس انلاضعب ناك اذإهن ظةطيسبلا

 نيءوده١سانلا لكن اك اذإو ٠ ةطيسبلا ةلاسلا كالذكو ةيمدعلا ةيجوملا تقدصنيل داع

 تقدص ؛ لداعالو رئاج مهف سل ًاماخ وأ نيلباق ريغ وأ ةوقلاب وأ نيطسوت» وأ

 الداعمبضعبو ًارئاج سانلا ضب ناك اذإو . ةيمدعلا ةيئزجلا ةجوملا قدصت ملو ؛ ةبلاسلا

 نيب زالت الف نيذهنيب مزالنال اذإف . ةطيسبلا ةبلاسلاتب ذكو « ةيئزملا ةبجوملا تقدص
 . مزالتلا كلذ سكع امهنبب ناكل الإو « اهضيقت

 )١( ى عع شعب : مهضعب // س بزكت وأ :بذكتو (؟) .اس نم ةطقاس :ةبااسلا .
 .م(. اع نم ةطقاس : ( ةيناثأأ ) ضعب // ن : م , اع ءاس نم ةطقاس : الداع دحوي (؟)

 ) )10ةطقاس : ارئاح مهضعب // ع نم ةطقاس : ناك اذإ قدصي هلباقمو // ع نوكيو : بذكيو

 ء ع نم ةطقاس : الداعضعبوأ // .ى ع نإ : اذإ (9) . اع ناك : انثاك // ع نم
 نيلداع . . . نوقابلاو (١٠ه) . هام لس : فيك //د « ب نم ةطقاس : الداع // ى. ن :

 هىم تبذكو : كلذكو // اس ةيئزإا : ةيمدملا(١٠١) .ن هم . اعء ع ءاس , د نم ةطقاس

 .ىوه(ىنز «, م 2 اعءهءعء. سءداذاف : اذإو //نانكو واس

 م. اس. د لبا : نيلبات )١١( . اس نمةطقاس : ةطيسبلا ةيلاسلا . .ناك اذإو ٠٠-8 ١(

 مق : ملو(9١1) . د قدص : تقدص // ى ع( نو. مىاععء د نم ةطقاس : لداعالو // ىو 5

 ءاع . ع ب ةيمدعلا : ةيئرجلا (١؟) .ه 2 لزنزءم (.اعءي س ءدينم ةطقاس : ةيمدعلا // ع

 ىلوألا ) نيب // س مزلت ال : مزالتال // اس نذإف : ذإف // اع كلذكو : تبذكو // ى
 ٠ ه اع ء«ع « س امهضيقن : اهضيقن .٠ )١4( نى مزلت الف : مزالت الف // ع نه : (ةيناثلاو
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 مهلك اوناك اذإ قدصيف « الداعال دجوي سانلا نم دحاو الو سبل . انلوق امأو

 : كلذ الخ اهف بذكيو « نيلداع مبلك وأ نيمودعم

 نيلبات ريغ اوناك اذإ قدصتو « هيف تقدص امف قدصتف ةيمدعلا ةبلاسلا امأو

 ءال فيكو . ةيل ودعملا ةبلاسلان م ىأ ء اهنمرعأ ىهف . رئاج مههف سبل اطلخوأ نيطسونموأ
 ةيلاسلا نوكست نأ بجيف « ةيلودعملا ةبجوملا نع صخأ ةيمدعلا ةبجوملا نأ عت كننأو

 . ةيمدعلا ةيلاسلا نم صخأ ةيلودعملا

 انهاه ةبجوملاتارطاقملا نإف . تايصخشلا ىف هيلع ناك ام انهاهرمألا فلاخ دقف

 + كلذ ىف ان دكت بلاوملاف . اراح شو ًالداع ضب ناك اذإ ام قديفتادق

 نكل . اهف بلاوسلا قدصتو « نيمودعم لكلا ناك اذإ ًاعم تابجوملا تالكتو

 « نيلباق ريغ وأ ةوقلاب نيطسوتم- لكلا ناك اذإ ًاعم نابذكنت ةيمدعلاو ةطيسبلا

 . ةروصلا هذه.ىلع تاداضمالل ضرفي حول لاح لمأتنلو « ذئنيح اهاتلباقم قدصنف

 الداع دجوي سانلا نم دحاوال الداع دجوي ناسإ لك

 اراج دجوي نانإ لك ارئاج دجوي سانلا نم دحاوال
 الداعال دجوي ناسنإ لك  الداع ال دجوي سانلا نم دحاوال

 تارطاقملا كلذكو . بذكلا ىلع قتفت دق اهنكل ةتبلأ قفنت تاعلاضملا دج الف
 اوناك اذإ بذكلا ىلع قفتت دق اهنكل « قدصلا ىلع ةتبلأ ققتنال اهنإف . ةيباجيإلا
 . ًاطلخ وأ نيمودمم

 . تماع دق اي ًاميمج بذكلاو قدصلا ىلع قفتتف ةيبلسلا تارطاقملا امأو

 .اع ىو : نم ىأ //د نم ةطقاس : ىهف(4) . هس ًاضيأ لس : قدصلو (6)

 ءم(.اس ءد حول لع : حول // د اهلباقم : اهاتلباقم )١١( . س نم ةطقاس : ريغ )٠١١(

 : دق (٠١).بةخسن ىلع حوللا اذهرك ذ ىف اندمتعا(#). اس « ستاداضتءل: تاداضملا // ىو ن

 ه اهنكلو:ابكل )١1( .ب اذكو : كلذكو // ىوهءنمء ع واس ءس و د نمةطقاس

 .س ذإ : اذإ //
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 . تالمبلا كح ىف ىبف ةداضلل تحب لخاودلا امأو

 نم اضرأ كوك دقو « لومحملا ةب> ىف لودعلا رابتعا نه تدلوت امإ ماسقألا هذهف

 هيلع تبثأف ًاناسنإ ال الثم عوضولل تاعج اذإ ! عوضولا ةبحن ل لوالملا ناشعغا ةبج

 ا لوألا لقا نر لوألا ميلعتلا هبجوأ ام لءأتو نآلا رظناف . هنع تءلس وأ

 ناسن | اللا نوكي نأ اذهب بحول 2 لدحخم ريغ اءوطو نوكي نأل اك احلاص نانإ اللا

 هنأ لعاو 1 كنك لولا باع نيزرنالا نا كا « ىسنج وأ صاخ مدع ىلع لدي

 « لومحملا هرم ًاءزج هتلمج بلسلا فرح ىلع تلخد اذإ تناك ةطبارلا نأ اك

 ةطبارلا تقرف اهبلع بلسلا فرح لخد اذإو « ةبجوم ةيضقلا تراص بجوأ اذإ ىتح
 . لودع ناجيإ ال الس ناكف المحم لومحملا ةطبارلا تفداصو لومحملا نيبو هنيب

 هلعج بلسلا فرح ىلعلخداذإ روسلا نإف « روس عوضوملا بناج ىف ناك اذإ كلذكن
 نرتقاو روسلا ىلع لسااف رحلخد اذإ امأو .ناسنإ ال لكك لوتك « عوضولل نماء زج

 سيل :كلوقك بلسلل بلسلا فرح راصو الصحم عوضوملا روسلا فداص عوضوملابروسلا
 نم ًاءزج بلسلا فرح لمجيلف « الودعم عوضوملا نوكي نأ ديرأ اذإف . ناسنإ لك
 لولا قوي قتملا فا افلتعاو كن ىف نانيضقلا تكراشت اذإف « عوضوم ا

 نإف . ناتمزالتم امبف ؛ دوجوملا كح ىف عوضوملا ناكو « لومحملا ةبج نم ليصحتلاو

 « الدعال دج وب سانلا نم نحال انلوق مزالي « الدع دجوي ناسنإ لك : انلوق

 أع ء س تيفن : تبلس // م تبلس نإ : تدلس وأ (4) . ى 2 ع نم ةطقاس : الثم (؟)

 . م6 ع نم ةطقاس : لوألا ميلمتلا نلف // ن نم ةطقاس : لوألا مياعتلا نراف لوألا //

 . ع تبجوأ : بجوأ (4) .ه ٠س نم ةطقاس : تناك (97) . سدجوي : بجوي (0)

 )-١١( ىنم ةطقاس : عوضوملا ... .ووس . )١١( روسلا //س لومحلا لس : نم :
 ع نرتقاف:نرتقاو// م ةروسلا . )١7(, .ن.م . اع فداصو : راص )١4( كراشن : تكراشت

 اس(ء د هاب ٠ لءم « أمس « د(« ب افلتخاو : اتفلتخاو // ى بن ءمءاع« ع «© © .٠

 اع افاخآو ٍ, ع افاتخا وأو ى . )١١( نالداع : الدع(1١) . عنامزالتم : ناتمزالتم
 نالداع ال , عالدع : الدع ل// .
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 مزالي « الدع دجوي ناسنإ لك سبل :انلوقو . دوجولل كح ىف عوضوملا ناك اذإ
 دجوي ناسن ! لك: انلوقو . روك ذملا طرشلا دعب « الدعال دجوي سانلا ضعب : انلوق

 ناسن إ لك سل :انلوقو ٠ الدع دجوي سانلا نم دحاو ال : انلوق مزالب  الدع ال

 نكيلو « كلذ ناهربو ٠ الدع دجوي سانلا ضعب : انلوق مزالي « الدع دجوي

 : اناوق هيلع بذكف الدع دجوي ناسنإ لك : انلق اذإ انأ « لوألا لاثملا ىلع

 , الدع ال دج ويس انلا نم دحأو وهو هضيقن قدص « الدع ال دجوي سانلا نم دحاو الو

 هده نم قب اهف لاحلا فرع كناو . لاحم اذهو الدع دحوب ناسن إ لك ناكو

 نوكت ىتح دوجوللا كح ىف عوضوملا نوك نم هدرون ىذلا طرشلا اذهو . ةروصلا

 تناك كلذ ربتعي مل نإف . هرابتعا بجاولا وهو 6 لنغأ اعر اسباحنإ هم ةيضَنلا

 « تاعوضوملا نم مودعم وهام ىلع قدصت بلاوسلا نأل « تابجوملا مزات بلاوسلا

 . عنتع. الو

 نأ زاج « ضيقنلا ىفرط نم ةبلاسلا هيلع تماس اذإ ىصخشلا عوضولل نأ لعاو
 له لئس اذإ ام. مفنأ كلذ ناكنإ ةيلودعم ةبجوم لعجت نأ زاجو « اهلحي ةبلاس قبت

 ًاديز نأ ذخأي نأو « لدعب ديز سبل هنأ ذخأب نأ لئاسال ناك « ال : ليقف ؟ لدع ديز

 :ليقف « مكح ناسنإ لكل هالثم لأسف ةروصحم ةيضقلا تناك اذإ امأو . لدعال وه

 ..ناكاذإ(م )9١-  .م نم ةطقاس : الدعال ... ناك اذإعو سو)
 : الدع ال (؟١) . ع عوضوملا ناك اذإ ل ,ه الدع ال : الدع )١( . د نم ةطقاس : الدع آل

 . ى .ه. ع الداع:؟دع (9) . ى , ع طئارعلا : طرعلا //ن , داذه لس : دمب // اع الدع

 .نءاعءاس « س ءد الدع ال : الدع(؛) . ىو ع نم ةطقاس : الدع . . انوقو (4 -0)

 : الدع//م , دسانلا: ناسنإ (0) .نالدع : (ةيناثلا) الدعال(1) . ع بذكي .بذكف (0)

 . .. بلاوسلا نأل(١٠) , س نم ةطقاس : قب // ع اذه : اذهو //اس الدعال

 , اع, عه اسءس ء د نيب:نه )٠١( ىاهو ن ءاع ءاس .د نم ةطقاس : تاعوضوملا

 .٠ عع س سكمني الو : منتمب الو . . . بلاوسلا نآل(١١-08٠) .ىء(.ه( لن

 تلح: تدم را ياقلب واو من عاما وعن متم الو : مدتعالو )١١(

 هنا ذخام نا )١4( . ى ةلودعم : ةيلودم+ )©١( .ه6٠ ن(ءم(ء.ع ا( ءاسءسء د(« خب

 ديزل ىذا :لوقي نأ :لدعج ديو نبل هنأ 32أم نأ: (1:4)- .ءاغ :سنلا نذرف لوفي .نأ سيل
 . ن لدع : لدعال )١١( 2. خب لداعب
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 لك سبل هانعم ء ال : هلوق نأل كلذو . مكحال نذإ ناسنإ لكسف :لوقينأ هلنكي ملال

 ىف تسيلو « ميكح ال نذإ ناسنإ لكتف : اهمزلي ال تماع اك ءذهو . ًاميكح ناسنإ
 5 يكحال وه ناسنإ لك : انلوق نكي مل اعإو . اهدض ةوق ىف لب « كلت ضيقن ةوق

 بلس اذإ امأف . بجوأ اك بجوأ امع بلس اذإ ًاضيقن نوكي امإ ضيقنلا ذإ « اضيفت
 بلسلا نكي مل « ةمواعم ام ةيلكب لوم وه ثيح نم بلسي ملو « لوم وه ثيح نم
 « هلمح ةبج لب « هسفن ىف ًابذاك لودحملا نكي مل ابرف . بجوأ ثيح نم بجوأ ال ًابلس
 « همومع طرشب ًابذك محلا لحلا ناك اذراف . نوكي ام ردن مل اهاحي ةبجلا تكرت اذإف

 . باجيإلا مومع فريف بجوملا روسلاب بلسلا نرقيف هلمح مومع مفري نأ بجيف

 تاقوألا ضعب ىف اهلك امأ نع لازت دق اياضقلا ءازجأ تناك نإو هنأ معاو

 دقق نوبنلا امأ + اسيبظ اناكم اهنمغؤ لكلا ن اق قرامتلا يسنحا لغ ىلا ىف زثؤت الف

 نيبو هني قرفيو « روسلا رخؤيف « ارط وأ مهلك هايحأ سانلا لاقيف « هناكم لدبي

 اههضوم لدبي دق ةطبارلا كلذك و . عوضوملا ةرواجم وه ىعيبطلا هناكم امإو ؛ عوضوملا
 ناسنإلا ةراثو الداع دجوي ناسنإلا ةراثو الداع ناسنإلا دجوب ةرات لاقيف ءاهللىذلا

 لومحملا مضو لدبي دق لب « لومحملا ةرواجم ىبيبطلا اهناكم امو ب دجوي الداع
 كل ىبأيسو . زوجي ال امم بلسلا فرح نيبو روسلا نيب قيرفتلا نكلو . عوضوملاو
 انلوقو الدع ناسنإلا دجوي انلوق نأ حاضيإ فلكي دقو . رختآ نايب تاهجلا باب ىف

 .اع كلذ : كلت (2) . سرميكح : امكح (؟) . ع لكو : لكف )١(
 .ن اذاف: اذإ اهاف // سامأو : اهاف // ى « ع ءاس نم ةطقاس : بحوأ ا (:4)
 . اس ابذاك :ايذك // ى « مه( ما( اع« ع « ص « برمكحلل محال (9) .ه«س ملو:مل ()

 ناك : نإف .٠ )٠1١( ءلء6م © ع مفرف ؛ ب مفر : مفريف // ى مقنرت : مفري ()
 اس نم ةطقاس :روسلا رخؤيف //ع لدبي: لدس .٠ )١١( ه,.نءمء.اعءاس , سود

 . ى ء اع ع « س اهعوضوم : ابهضوم //ه6 سدقف : دق )١8( .س ذخؤيف : رخؤيف //
 امو ٍ؛ ب هناكم امأو : ابناكم اعإو(4١) .م نم ةطقاس : ةراتو الداع دجوي ناسنالا )١(

 . ع نم ةطقاس : دحوي // ى ء ع نه ةطقاس : باب .  )١5( س هناكم
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 ايا يعانين ناكتانإ لاق نبل, نيو راكم قالا لع عم
 , الدع ناسنإلا دجوي سيل هنأ وهالدع نانإلا دجوي انلوق بلس نكل . ًادحاو
 دجوي سيل انلوق امأ « هبلس نكيلف « ناسنإلا الدع دجوي انلوق باس اذه نكي ل نإف

 « ناسنإاللا الدعدجو._ انلوق بلس لوألا نكل . ناسنإ الدع دجو ال وأ ناسن|اللا الدع

 نأ امإ هنأل كلذو « 5 ال نايبلا اذهو « الدع ناسنإ دجوب انلوق تام قاتلا

 نكمأو لكشأ نإإف . لكشب نأ امإو نيتيضقلا نيتاه كح ةينادحو ىف رمألا لكشي ال

 الدع دجوي انلوق ريغ الدع ناسنإلا دجوي انلوق نأ ىري سانلا نم دحأ نوكب نأ

 انلوقو الدع ناسنإلا دجوي ال انلوق ىنعأ « نيفلاختم نيبلسلا نأ ًايضيأ ىري ناسنإلا

 ناسن إلا دجوب انلوق بلس وه ناسنإلا الدع دعو نأ فرت لف“ ناسن إلا الدع دجو, ال

 ناسنإلا دجوي سيل انلق وأ ناسنإلا الدع دجوي سيل انلق اذإ لعن انإ لاق نإف . الدع

 باجيإ نم رهظأ سيل اذه نإ لاقيف . ناسنإلا نع ةلادعلا امهبف بلست امنإ « الدع

 لكشي نأ ىرحلابف لكشي امم كلذ ناك نإف . نيبجوملا نيلوقلا ىف ناسنإلل ةلادعلا

 سيلو « لكشي سبل رهاظ ًاضيأ اذهو « لكشي ال رهاظ كلذ نأ قحلا لب , اذه

 . ربظ. نأب وأ لكشي نأب رخآلا نم ىلوأ اهدحأ

 اع . ع نوكي : انوكي // نع ع نه ةطقاس : ىنعم // اع ناسنإ : ناسنإلا(١)

 : نكيلف () .هنكلو :نكل //م اادحأ : ادحاو (؟) .لع«م

 : ناسنإ//اع دجويو : دجوي ال //ه «س نانإلا : (ىلوألا) ناسنإ اللا (4) .٠ ن نوكيف
 . ه«س ناسنإلا ؛ ن مءاع ء« ع ءاسءد ناسنإال :(ةيناثلا)نانإ اللا/ماس ناسنإال ؛ د ناسنإلاا

 د نيبلاسلا : نيبللا(8) .مدجوب ال : ( ةيناثلا) دجوي (7) .م امإف : امإو (5)

 اع نم ةطقاس :ناسنإلا الدعدجوي نا ىرب الف ( ؟) .م ىرم الو : ىرب الف (5) . ل «

 :اذإ )٠١( .اس نم ةطقاس : (ةثلاثلا)ناسنإلا ///ه « ع . س دجويال نأ : دجوي نأ //

 .س ىف :نأ )١١( .ن رهظأب:ربظأ //ى ءهءع ع. سانإ لس :الدع(١١) .اع اذإ ام
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 فكللاثلا | صقلا

 لصف (ج)

 جدحأتملا و ةرثكذملا اياضقلا ىف لالا فيرعت ىف

 بسحب اهبذكو اهقدص لاح فلتخت ىناللاو

 ابهيف فلتخال قاللاو عمنجباو قيررفتلا

 سانلل تمقو ةطلاغ نونظ ناببو

 كلذ ضعب ىف

 « دحاو عوضومل دحاو لوم اهيف ناك اذإ ةدحاو نوكت امنإ ةيلما ةيضقلا نإ
 رثكت وأ « ناويح ناسنإلاو سرفلا : انلوةك دحاو لومحملاو عوضولل رثكت نإف

 ؛ ةدحاو نوكنال ةيضقلا نق « ليوطو بتناك ديز : انلوقك دحاو عوضوملاو لومحما

 ؛ناويح ناسنإلا نأ ىرخألاو ناويح سرؤلا نأ اهادحإ ناتيضق نيلاثملا نم لوألا لب

 ناك نأ قفتا نإ امأف . ليوط ديز ىرخألاو بتناك ديز اهادحإ ناتيضق اضيأ ىناثلاو
 ةلخلاب ىدؤي هنكل ىلظنل فيلأت كانه ناكو « ظفالاب رثكت لومحملا وأ عوضوملا ىف

 نإ : كلوق لئثم « ىنعملا ريثكت ىلإ ظفالا رثكن دؤي ل « دحاو ىنعم هنم نوكي نأ ىلإ

 : لاح // ع ىقلاو : ىباللاو (4) . هاياضق : اياضقلا // ه ء« س لاح : ىف لاحلا(©)

 :ىرخألاو(١١)  .بكلوقك: :اناوقك(١٠) .اعىجلاو:مجلاو (ه) . ىنم ةطقاس
 : ىناثلاو )١5( . ى « ع« ب نمةطقاس :( ةيناثلأ) نأ // نم ءاع ءاس ء س « د رخألاو

 .ءعايو اس(« سءد 6 ب رخألاو : ىرخألاو /]/ اع امدحأ : امهادحإ //ه . س ةيناثلاو

 «عما دعو ب نم ةطقاس : نوكي )١4( . س هنكلو : هتكل )١5( .ىعأ نع م( اع

 .ىبءه 2« س نه ةطقاس : نإ // ى ء ن ءاع ءاس « س رثكف : ريثكنت // ن«م
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 ىذلا قطانلا وه ىذلا ىلا وه .ىث نانإلا نإ ىأ « تيم قطان ىج ناسنإلا
 تياملا قطانلا ناويحلا تلق اذإ كلذكو « ةقيقحلاب دحاو لوم ةلجخلا هذبف ؛ تيما وه
 ضيبألا ناسن لاك ةدحاو ةعيبط عمتجمال « ةنيابتمىناعملا تناك اذإ امأو. ةباتكسلل لباق

 ةئالثلا هذه نراه « ًادحاو ىنعم هيلع تلمح اف ءاشم ضيبأ ناسن | ديز تلق اذإف « ءاغملا

 ةيضقلا نإف كلذلو « ةدحاو ةعيبط ذخنت ىتح ضعبب اهضعب عبطلا ىف ديقتيال رومأ
 ةريثك ةقباضم اذه لاثمأ ىف قباضأال ىننكلو «لاقيام وه اذبف . ةدحاو نوكن ال

 فوصوم وه ىذلا ءىثلا ديز نوكي ىتح ةدحاو ةيضق اذه لمجي نأ زوجأ ىتإف « ةتبلأ
 كلذ لمح نوكيف ةلمج وه ثيح نم ادحاو ابا كلذل مضأ نأ ىلو « هيف هذه عامجإ

 فوصوملا ءىثلا وهىذلا جنوكست ىتح هذه عومم ىلع لدت الثم ميجا كلوا مسالا

 , هذه عومجم هنأ تمهف ج ديز تلق اذإ نوكيف « ضيبأ وه ىذلا ءاشملا « ءاشم هنأب
 انإ : لبق نم انلق انك امك اذه سيلو « ج سيل وأ ج ديز لوقت نأ نم دب نكي ملو

 مكح ىف انلوق ناك بوث ديز انلقف بوثلاب لوطلا انيعسو بوثلاب ضيبألا اني اذإ
 نقول مسا كانه. بوثلا نأل كلذو « ليوط ديزو ضيبأ ديز انلق انأك « نيتيضق

 نإف ًاضيأو . ةلدج ىف ثيح نم ةلمجلل لب « اذه نم دحاول اجسا ميجلا سيلف انهاه امأو
 ليبس ىلع لب « دييقتلا ليبس ىلع مضولاو للا ىف ركذي مل اذإ تئاملا قطانلا ناويحلا

 ةرينك اياضق هذه تناك كامو: قطانو ناوح ناننإلا لاق هاك ناك ىح يدنا

 لاؤسلا ناف لاؤس لك وه سيل ؛ هملعتس ابك « ىلدجلا لاؤسلا ناك املو

 .اس نم ةطقاس : ناسنإ (4) ءما.د كلذك_ؤ : كلذكو )١( .ن تبام : تيه )١(

 اس هزوجأ : زوجأ (0) .ع كلذكف وه نءمءاعءاسءد كلذكو : كلذدلو (0)

 . س نم ةطقاس : ثي> نه ... ةقياضم (م -.+) .ىوءاع ءاس ًاضيأ لع :اذه//
 ةطقاس : لاّؤلا نإف ... ةلج وه( ١١ سم١ . اس ةلخ : لح // ع ىلإو : ىلو (46)

 ءاس ءذ مج : ج//ه ضيبألا: ضيبأ(١١) .اع ءاس نم ةطقاس : ىّدْلا (9) . س نه
 انك ا //اس مسج :( ىلوألا) ج )١١( .اع نم ةطقاس : تميف // ىء نءم ءاعع« ع
 « اس نم لبق : لبق نه //ى « ح نه ةطقاس : انك //ب نه لبق انك الك : لبق نهانلق
 .ع نمةطقاس : يح //ى ءه ع٠ نءم ءاع ء ع ءاس' ءد ليوطلا:لوطلا )١١( .ه(2ءنع

 . ن نم ةطقاس: ناك )١5( . اسديقتلا :ديبقتلا )١8( . ع ةلمجا : ةلمجلل//ن حج : جلا )١4(
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 هب لستيل وه قا: :الاؤسلالب « مازلإلا باطلاؤسس 0 ؛ لاؤسهتيفكو ءىثلا ةيهام ع

 هبلطيام ميلست اهإ هنع باوجلا نوكيف ؛ بيها هرمصنبام فالخ جتنا مت تا.ءدّقم

 ةيضقب ةلأسملا نكست ل اذإ و . امتع صرخم بيجملا نوكي الو ةرورض هضين# ميلست وأ

 هيف باجي نأ نك الام كلذ نم نإف « ادسحاو اباوج ضتقت مل ةتيقحلا ىف ةدحاو

 نأ نكمي سل هن اف سبل أ حورو مسج ناسن إلا له لاقف لأس 358 باس الو باج اب

 لب ؛هنع بولسم رخآلاوناسن إلا ىلع وه اهدحأ نإإف « بلسااب الو باجيإلاب باجي
 كلذ نمو . حورب ناسنإلا سيلو مسج ناسنإلا لاقيف باوجلا قرفي نأ بجي
 باوجلا نوكيال نكلو « باس وأ باجيإاب ا.ريلك هضيقن ىفو هيف باجي نأ نكم ا“

 باوجلا هيف نكمأ نإو اذه نإف ؟ افلكمو اممج ناسنإلا سيلأ لأس نبك « ادحاو

 كرتشم هنكل ًادحاو ظنالا ناك اعرو . ادحاو اباوج سيلف اميج امهيف باجيإلاب

 ضيقنلا فرط نيب لئاسلا هيكح اذإ بيحمالف « اعيمج امهب لثمملا نيمسقلا ىلع كلذو

 . اهديحوتو ًاهري رقتو ةلأسملا ريرحت لئاسلا مزاي نأ اهدحأب بيجي نأ همزلأو

 روهشملا ركذن نأ ىرحلابو « اهركذب ةداعلا ترج ءايشأ ىنمملا اذهب لصتي مث

 ةل> اهنلمج لمص نأ حصي ام ىدارف لمح ىتلا ءايشألا نم نإ ليق دق . هبقعتن مث اهنم

 اهدارفأ لمي نأ حصي ام ةلمج لمح ىتلا ءايشألا نم كلذكو ء حصي الام اهنمو ةدحاو

 . هؤازجأو دللا وبق ىدارفو ةلمج قدصي ام لاثم امأ . حصي الام اهنمو ىدارف

 نع(١١--١1) . غنم لع : هب // عنم ةطقاس: وه // ل ءااس لمت : 0
 حور : حورو(٠) .٠ م( اع « ع « دهب : هيف(4) . س نم ةطقاس :هؤازحأو .. ةمهام

 اع نكمي امم : نكميام(4) . اع فرس: : قرفي (0) . ه سيل وأ : سيل 5 00

 ءاس ءد بلسي :بلس // ى « دن هبينمم ىفو هيف ٍءاع « ع هيينعه ىف : هضيقن ىفو هيف //
 اس نم ةطقاس :ظفالا ناك اعرو )٠١( . اع ناسن الل : نان إلا (5) .ى(يه د: م .اعءع

 : هكح/ | ع بيج اذ : بيجملاف //ىء ه « اع« اسايط : اممم // اع نيلثم لل :لثملا )١١( . ًاعيج //

 حصير /اس نم ةطقاس : نإ // ب اهيف : اهنم )١4( . ى « ب همزليو : همرلأو .)١١( ع هكحأ
 «بو٠ : وهف /ىءه6(نءمءاعءعءاس ءدامأف : امأ(5١) .ب نم ةطقاس : نأ

 .ى(يءه( زن 2م اع ء اس( د
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 ء احارص بذكي هضعب نإ اولاق دقف ةلمج قدصي الو ىدارف قدصي ام لاثمامأو

 اريصب وأ ةطايخلا ىف اهراف نوكيو طسولا نود ابيبط سانلا نم ناسنإ نوكي نأ لثم

 حصي الو «هراف اديز نإ : لاقي نأ حصيو « بيبط اديز نإ : لاقي نأ حصيف « نيعلاب

 كي ال كلذكو . ادحاو الوم لكلا ذخؤي نأب «هراف بيبط اديز نإ : لاقي نأ

 ه بطلا ىف هراف بيبط هنأب هايإ اتعن نوكي اذه نإف « ريصب بيبط ديز : لاقي نأ

 كيقلاب 11 عيل شلاب ان ةوقلاب نإ اه نول فنون لاق و قا يفونوأ

 ناك نإف « قدصف « ضيبأ وه : لاق مث  قدصف « ناسن إ ديز : لاق اذإ لئاقلا نإف

 . ضيبأ ناساإ اديز نأ قدصي نأ بجو « ىدارف قدصي ام ةلمج قدصي نأ بجي
 « نايذه ريغ نه ةلمح قدص ىدارف قدصامو « قدصي ضيبألاو قدصي اذه نألو

 ا. كلذ وو يضما كنا ناسا اعز نإ لاتقل نونه ريق نهد هسا هنعو

 ىذلا اما وب ررطأ ةعاقلاف كيا ع تك ١ قيزاقتلا تناك نآورم' ةابنلا ريق لإ

 «مسج ناسنإلا : انلوقو « ناويح ناسنإلا : انلوق قدص نم بجو اذإ هنأ لثف ةوثلاب

 . ندع اذهور# نتايفس نا ووحافا مسج نا ويح ناسالا نأ قدم لعن قضت نأ

 ناسنإ طارقس نإ : انلق اذإ انأل كلذو « بذك ًاضيأ اذه نإ مهضعب لاق لب

 , ىوطنا دق هنأكف « نيلجر ىذ اوسيل سانأ نم هانلصف امإ انأكف « نيلجر وذ

 نوناقلا اويلط مث . بذك اذهو « نيلجر اذ وه سيل نم سانلا ىف نأ اذه انلوق ىف

 م.م دق اهنأل ضعب ىلع لمحت نأ اهضعبل ضرعي ىتلا ءايشألا نإ : اولاقف اذهل

 . سس نم ةطقاس : مجم دق ...لاثئماهأو(١-1)
 . اس حص» الف : حصي الو //ىوءه .نءم.ع اس ءد ب ديز : ( لوألا )اديز نإ (؟)

 : بيبط (4).ع هراف طايخو : هراف بيبط ًاديز نإ لاقي نأ حصي الو هراف اديز نإ ((--؟)
 .ىديه نءم اس د نمةطتاس, لمفلاب امأ (1) . اع كبيبط

 . ن ناس إ ضشيبأ : ضبأ ناسنإ () . ىو ع قدصيو :قدصف (10)
 .اس نم ةطقاس: نإ ( ةيناثلا)(4١) : ن شيبأ : 9 ضشيبأ )٠١(

 اذكهو : اذهو (11) .ىءنءم.اع ء ع ىددق لع :اع1(١1)
 . عاوبنطأ : اوبلط // م

 هه



 هضعبو ةروصلاك هضعب سيل ام عيمجو ضيبألاو بيبطلاو ريصبلاك دحاو عوضوم ىف
 نيتروصلا عامجا لاح نم ن 5 م اهبعامجا لاح سيل ىتلا ءامشألا وأ « ةداملاك

 ضيبأ راص نأ لاثملا ف بجبطال ضرع ام لثم ةنيابتم ضراوع ىه لب ةدحاو ةدام ىف
 نسل تيد أ دفن كلذاو: ادار بريمن الل انان اهيل راهن ضيأللو
 ٠ اتدص عمتجي الام نوكي دق ةلخلا هذه نف « ضريبأ هنأ هل ضرع لب ضيبأ هنأ ىنعم

 ناسنإلا ىف ضيبألاك ةلمج لمحي ال هنإاف « ضعب ىف اروصحم هضعب ناك اذإ كلذكو
 قدصب الو اعماجم قدصي ام امأو . انيمضت ناسنإلا ىف نيلجرلا وذو احيرص ضيبألا

 : موتك ٠ اهب حرصم ةضقانم ىلع لمتشت هيف لو.حلا ءازجأ نوكي ام اهنف ىدارف

 « ريط ال ريط شافخلا نإو « ناطلس ال ناطلس ىضاقلاو « لجر ال لجر ىصخا نإ

 ذختت ىتلا ةنيفسلل لاقي اك « ةوقلاب امف ةضقانملا كلت نوكست ام اهنمو . ضب الو. دلي ذإ

 نأل « ةنيفس اهنإ لاقي نأ قدصي الو « رجح ةئيفس اهنأ نايبصلا اهب بعليف رجحلا نم
 . !ارجح ناكامل ةضقانم ىضتقي ةنيفسلا دخل « بسر. رححلاو ونطال ةلآ ةنيفسلا

 هدح ناسنإلا نأل « ناسنإ هنإ : لوقت الو تيم ناسنإ هنإ صخشلا اذهل لاقي امو
 هدارفأ ينكستو هيف ةلباقم ال ىذلا امأو . ناويحلا لباقي تئاللو . قطان ناويح هنأ

 :: رعاش ذوهيوم نسورينوأ نإ >2 :ضوريعوا تامدقو: © نالا نق اذإ انا كلذ عم

 « دوجوم وأ وه سوري٠وأ نإ : ليق اذإو ٍ, قح كلذ نإف ؛ رعاش وه سوريموأ نإو

 اولق . ابذك ناكد وجو. ليق اذإف « مموتلا ىف دوجوم ءاقنعلا كلذكو ابذك ناك

 تربتعا اذإ ىأ « ةوقلاب الو لمفلاب ال لباقت امف سيل تالومحلا تناك اذإ بجيف

 . ىدارف قداصلا اهلمح عنمي ال ةلمج قداصلا اهلمح نإف « تاذلاب للا ناكف « دودحلا

 . س نم ةطقاس : ىدارف ... عوضوه ىف ١( -95) . اع بيبطلا ىف : :بيبطلاو )١(
 . ع ةئيابم : ةئيابتم // اس نم لح : ىه(+) .مء. ع ء د ءايشألاو : ءايشألاوأ (؟)

 . اعاهنم : اهنمو )٠١( . عبط الو : ريط ال (5)
 . ب هاثلق : انلق )٠١( . ع لاقي الو : لوقن الو (١؟)

 .اع نم ةطقاس : ىأ )١4( . ع اذإف : نإف // م ء د نم ةطفاس : (ىلوألا) وه )١15(

 .ه ,اع ناكو : ناكف )١5(
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 . قا هبجوبام اهنف لوقنو « فاصنإلاب ءايشألا هذه لمأتث نأ نحن انيلع بجيف

 ةفرعم لافغرابو « اولاقام ميمج ضرع دقف هيف مسوتو لما ىف زوجي اذإ امأ : لوقنف
 زاحم اممفو اهتولوقي ًاظافلأ اوداتعا دق سانلا"نأل كلذو . ديدش طلغ ضرعي اولاقام

 بجي قيرافت ةداعلا ف لميام لك نأ بجوأ اذإ ظاذلألا كات لثم ىنف . ةقيقملاك الوق

 علل .اولاقا١ ضرع قيرافت قدصت نأ بحيف ةلمج ةداعلا ىف لمحيام وأ ؛ ةلدج قدصتنأ

 ءىدتبملا نك ذإ « قيقحتلا ظحاي ملو « ضرغلا اذه ميلعتلا ءادتبا ىف ظحل امبإ لوألا

 كلذ ممو . ةضحلا ةقيقملا نع هيف ةيزاجلا ةداعلا زيي ىتح كلذ ىلع فوقولا هيلع قشب

 نإ امأو «هيف ةداعلا بهذم نمو كلذ نم رذخغل «هيف لاملا رهاظ لاهإ هطلخيف

 ءىث مزاي مل« ةةيقحلاب ةيظنللا تاءوبنملا ىلإو ضارعألا ىلإ تفتلاو ةداعلاب لغتشي م

 هراغلاو بيبطلا .ةلثمأ امأف . نايذهلاو ريركتلا ىف وه ىذلا دحاولا ريغ هولاق ام عيمج نم

 ديز ىلع لمح نيح هنآأل كلذو « ةعمتجمو ىدارف قدصي اذه نأ بجوي قحلاف ريصبلاو
 لصحم ءىشث ىف هراف هنأ ىلع هرافلا هيلع لمح لب « قفتا فيك هراذلا هيلع لمحي مل هراذلا

 فيك ريصبلا هيلع لمح لف ًاضيأ هيلع ريصبلا لمح نيحو « ةطايملا ىف ًاهراف ناكل
 دنع تدنعو نيل ومحملا تعمج اذاف « كلذك ناك اذإو . نيعلاب ريصب هنأ ىلع لب قفتا

 بيبطو ةطايخلا ىف هراف بيبط ًاديز نإف « بذك ضرعي مل قيرفتلا ف تينع ام جلا

 ةراغلا هرافلاب قيرفتلا دنع تدرأ نكست ملف « بطلا ىف ًاهراف ًادبط سلو نيملاب ريصب

 طرش الب هراذلا هيلع له اهإ هنإ : لئاقلاق نإف . بطلاىف ريصبلاريصبلاب الو بطلا ىف

 .ه كانغ امو : لافغإبو (؟) . س نم ةطقاس : نيملاب ريصب . . بجيف ) 1١-١١(

 ةطقاس : اذه (1) . ع قيرافت لح : قدصت (0) . اع ةقيقحلاب : ةقيقحلاك (4)

 ءاسءسءد ةصلخلا: ةضحلا// ه قتشي : قشي )١( .اع نه ةطقاس : ذإ // س نم
 ءس د نه : نهو // اع نم ةطقاس ٍ, م ءاس .ءسوءد رذحمو :رذخل (4) .مءاع
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 ريصبلاو طرش ريغ نم ًاهراف هرافلا هيلع لمح اممإ هنأ ضرفنلف « ريصبلا كلذكو ءىث

 قال اذإ هنإف . عملا لبق ناك ام ىلع ظنحي نأ عملا دنع بجيف « طرش ريغ نم ًاريصب

 هراغلا لمح دق ناك ناف « الوأ ناك ىذلا لومحملا ود سدلف ىنعم هنم ريغ وأ طرش هب

 امأو . ام ءىش ىف هراف سييطةنأ مما دنع نآلا ىَد امهعوكقف ضآ دز اهنا ىنعو ًافلطم

 ءانفم. نك نا بو دلل اذه: يللا نرأ اذإ الواو ًادرغم لمحي ملف تطلا قاهؤأف

 هراغلا هراغلاب قيرغتلا ىف ديرأ ناك نإ امأو .كلذ ةداعلا تمهوأ نإو بطلا ىف هراف هنأ

 دنع دروب نأ بجي ىذلا وهو « ةقيقللا دنع هتامجب لومحملا وه ناك اذبف ةطايخلا ىف

 هب حرصي مل اذإ امأو « هب حرصي نأ هقح نم ًاظفل هنم ءزج فذح ىف زوجي دقو . عملا

 . كلذ ةداعلا ميهفت ىلع الاكستا حرسي مل امم اف

 اهابج ىعارت نأ تالومم تناك اذإ ةبوسنملا رومألا قوقح نم نإ ةلملاب لوقأو
 ليق ام ىلعو « ظفالا ىف اهب حرصي مل نإو ريمضلا دنع اهب ًاحرصم نوكي نأو اهطئارششو
 ان ف هنا وا ذك ىيع و واف دات راو انل وك نأ لوا وويضيقلا طوق

 رخآ رمأ ىف ىنعو هرافب سبل هنإ ليق اذك ناكل « قفتا ءىش ىأ ىف هراف هسفن هنأ ال

 «هيلإ تفتلنو ءىثلا كلذ ريغن وأ « ضقانت ال ذإف « ضقانت ناك ًاهراف هيف وه سبل
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 الوخد « ايو فذح نإو « ةلومحملا رومألا سفن ىف لخاد ةلاحم ال نذإ ءىشلا كلذف

 اذإف « كالذك ناك اذإ و . هعم هءمج نيعت امف ًادوصقم نوكي نأ بجي ال ًامهبم وأ ان

 ريصب وأ ةطايلعا ىف هراف بيبط ًاديز نأ ًاقح ناكف . ًاقح ًاضيأ ناك هبجاو ىلع عمج

 نأل , ادج ءىدر ريصبلا ليثملا نأ ىلع . ام رمأ ىف ريصبو ام رمأ ىف هراف وأ « نيعلاب

 كلذ ناك « ام ةعانص ىف هراغلا هنأ هب ىنعو ةرم نيعلاب ريصبلا هب ىنع اذِإ ريصبلا

 هنإ : ديزا لبق نأ اهدحأ : نايزاجم نائبش انه اه ضرع دق نكسلو . مسالا كارتشاب

 ىلع ممج املف « اذك ىف هراف هنأب عماسلا ةفرعم ىلع الاك-:| رخآ ظذل هيلع دزي لو « هراف

 ىف هراف بيبط هب ىنع اذه لبق اذإ هنأ ترج ةداعلا تناكو « هراف بيبط : ليقف هلاح

 ىف هراف بيبط لوقي هنأ لوقلا ىنعم نأ ةداعلا نايرج مم نيظفللا عامجا مهوأ بطلا

 نم اهمف امو تارابعلا تاداع لب « رمألا سفن هبجوي امم سبل ضراعلا اذهو بطلا

 ةلالد ةقيقح ىف ربتعي ال امم تاراصتخالاو تاماهإلاو « تاراصتخالاو تاماهإلا

 لجرلا هلاقام نكل « قح وبف نايذهلا ىلإ مالكلا ريصم نم هولاق ام امأو . ظافلألا

 مالك نم وه سيل تاماهيإلاب كلذ ىف ًاقلعتم يذكلا ةوق ىف نايذهلا نأ هظانلأ يملا

 نم اذك لاق هنأك اذك لئاق نأو تاماهيإلا ىلإ تانتاالا نإف « ءىشب. ةفرعملا لهأ

 كاذ هنأك وه ام لاق لب « ًاموزا الو ىنعم الو ًاظنل ةقيقحلاب اذك لاق نوكي نأ ريغ
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 هنإف . امالالدو ظانلآلا ىنعم قيقحت ىف ربتعم ريغ رمأ « هنع ًامزال الو كاذ وه سلو

 كاذب لصفي نأ لواحي هنأ ىلإ تفتلي مل « ةرشبلا ىداب كاح ناسنإلا نإ : لئاق لاق اذإ

 ناك نإو ةرشبلا ىداب وهام نيك احضلا ةل+ ن. هنأ لواحي وأ كاحض نع اك احض
 هجوب هنع موهغملل ًامزال الو هنع ًاموهنم وه سيلف اذه موي دق طفللا اذه نإف كلذ موي
 قنا نإف . فصولا كلذب ًاثورقم فصولا اذه هل نأ ىلإ تفتلي ام لب ؛ هوجولا نم
 كلذف « ىناثلا نود لوألا فصولا هل امع ىناثلا فصولا هلام ًاصصخم ريرقتلا ناك نأ

 دصق دق نوكيف هل ًادوصقم ناك نإو . لئاقلا دوصقم نوكي نأ ريغ نم ضرعي ءىث
 انه اهو . ةداعلا ليبس ىلع ظفللا نه هيلع لدتس دق ام لب « ظفللا هبجوي سيل ام

 ىف قح اذه نإف « ناويح سانلا ضعب : لئاقلا لوق لثم سنجلا اذه نم ةريئك ءايشأ
 نكل . ناويحي سيل رخالا ضعبلا نأ مهوتي امير عماسلا نإف « ماهيإلاب بذكو هسنن
 صيصختلا ىلع ةلالدلا هلثم ىف دصقي نأ هل ناك نإو « بذاك ظ فللا اذه لئاق نإ لاقب ال

 « بتاكب سيل رخآلا ضعبلا نأ ىلع اذهب لدي نأ ديري « بناك سانلا ضعب : لوقف
 ًاميذاك نايذهلا نوكي نأ منمأ تسلو . هظنل سفن ال هظرغ فّرعت ةداعلا نوكتف

 ىنعم هانمم سيل بيبطلا نإ ليق ام امأو . ًابذاك هسفن ىف نوكي ال هنكل « هماهيإب

 هاتعم سيل بيبطلا ناك ال نوكي ىتح « هنولواحي امه ءىث هنم مزاي سيلف « ريصبلا
 . قطانلا ىنمم انعم سدل ًاضيأ يملاف « لوم رخآلا كلذ نمو هنم عمتجي مل كاذ ىنعم
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 ادحاو اهانعم سيل هنا بيف « دحاو لوخت امهنم عمتجي ال نأ اذه نم بجي سيلو

 سيل بيبطلا نإ : ملف نم اومهغي مل نإف . ًادحاو امهعامجا نم كلذ مني ىذلا اف
 ىذلا كاذ سلف « هنم صخأ ىنعم لب « هيلإ تبهذ ىذلا اذه « ريصبلا ىنعم هانعم

 انيهذام ريغ هب اوربع ىذلا ظنللا موبفم سيلو , هب أوربع ىذلا ظنللا موبفم وه هومبف

 ىلإ هنع اوضرعيو ىنعملا كلذ فيرعت نع اوتكسي نأ نيرسفلل قح نم ناك اف « هيلإ
 «ريصبلا ةنراقم ىلإ هعوقت ىف جاتحي ال بيبطلا من . نوزرتحي اوذخأف اورك ذ نأ تقو

 ىلع لدي مل مهظنل نكلو , اذكه اسيل قطانلاو لاو « بيبطلا ةنراقم ىلإ ريصبلا الو
 هب موقتي ال هنأ ىف سبل هنأ لعو ضرغلا ىف ىنعي ال ىذلا رادقللا ىلع لد لب « ةدايزلا هذه

 تالومحملا نم ًاريثك نإف . ام هجوب دحاو لود هعم هنم عمتجي ال نوكي نأ بجوي ام

 ضايب ضعب ىفو داوسهندب ضعبىف ىذلا ىمسي مةفصلاهذب ةعمتجم ناعلوامسأ ةينادحولا

 موقتي سيل تافص عانجا نم ىمست ىرخأ رومأو « جرشألاو فيخألا لاقي اك قلبأ

 سيل ريصبلاو بيبطلا نكيلف كلذ عمو . مما اهنه ةلمجا كلنل لعجيف ضعبب اهضعب
 سيل ملف دحاو ىنمم امهنم عمتجي سيل ثيحب ًاضيأ كلذ عم انوكسيلو « دحاو ىنعم اهانمم

 ًاداحتا دحاو ىنعم اهنم دحتي ىتلا ىه ابعومي قدصي ىتلا هايشألا نأك امبعومم قدصي
 وعلا قر نأ زوجي الف « لا لمح بذك كلذك نكي مل اذإ ىتح « طقق ًايعيبط

 هيلع ًابذاك كلذ نوكي ملو بتاكل يوط هنأ ةلمج هيلع الومحم بناكو ليوط وه ىذلا
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 ىريغ دنع نوك, نأ وسو « هب لوقأ الو هروصتأ تسل امم بهاذملا هذه لاثمأف ؟ كلذ

 هيف تفنلا نإف « هيلع لجر اللاو لجرلا لمح نم ىصخللا ىف ليق ام امأو . هققحي هل نايب
 لجرلا ين.. ذئنيح ناكو « لجر ال لجر ىصخللا نإ ملوق قدص ةيماعلا تارابعلا ىلإ
 نأ امإ لجرلا نإف . ًادرفم هنع بلسي هيف ىذلا لجرلا ىنعم وه سبل ةلا ىف لخادلا
 هذه ميطلا ىف هل ىذلا وأ « هريغ ىف دلويف سانلا نم داليإلا ةلآ لمعتسي ىذلا هب ينعي

 هذه ىأو . هئاضعأو هلاوحأ ضعب ىف لجرلا هبشي ىذلا وأ « ًربق اهصغ نإو هلآلا

 هل ىذلا ناسنإلا هنأ هن ينع نإ هنإف « ةقيقحلاب « لباقم عم عمتجي الف اهم هب ىنع ىناعلل

 وه ىذلا لجر ال عم ةتبلأ متي ال ينعملا اذه نرإف هريغ ىف داليإلا ةلآ لمعتسي نأ
 لمعتسي الو هريغ ىف دالبإلا ةلآ لمعتسي ثيح وه ليق هنأك نوكي ذئنيح هنإاف « هلباتم

 ةفصلا هذب- ىذلا لجرلا هبشي هنأ هب دارملا نإ لاقي نأ الإ مهللا بدك اذهو « عم

 ىناعم ضعب هيف ىذلا هنأ وأ « ةروكذملا ةنصلاب وه ىذلا لجرلا ةقيقحلاب وه سلو

 لجرلا نيب علا همم قدصي رابتعالا اذهف . ةيلجرلا ىناعم لاك هيف سيلو ةيلجرلا

 لجر هنأ هيلع قدصي هنراف « ًاقرفتم قدصي كلذكو « ىصخلا ىلع لمحي ىتح لجراللاو
 هبشي هنأ هيلع قدصي هنأ كلذو « لجر ال لجر ليق نيح ديرأ ام لجرلاب ىنع اذإ درعم

 ىنع اذإ ًةدرفم لجر ال هنأ اضيأ قدصيو « لجرلا صاوخ ضعب هيف نأ وأ لجرلا

 نإو . ةيلجرلا ىلامم لاك هيف سيل ىذلاو الجر ةقيقحلاب سيل ىذلا لجراللاب
 ىف كلذك هنإ لاقي نأ بذك وهف هلباقم لجراللابو عبطلا ف كلذ هل نم لجرلاب ىنع

 )١( ى ءس نم ةطقاس : كلذ . )١( بامأف : امأو // اع ةقيقحب : هققحم .
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 .ع مه :ةعم // ساذهو : اذبف // ى ةبلكلا : (ةيناثلا) ةيلجرلا(5١) .اسء اس هزب
 ْ ( 0022:2:2س هيلع : ًاذيا .٠ )١17( اع بذاك : بذك .
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 « عبطلا ف كلذ هلىذلا لجرلاب دارملا نوكي نأالإ مهللا لب « عبطلا ف كلذكس بل عبطلا

 دحاو لك نوكيو نيلباةتم نانوكي الف « كلذ لمعتسي نأ هل سيل ىذلا لجراللابو

 لجر الو لجر لاقي ثيح لجرلا ذخؤي نأ زجعلا نف . دارفنالاب لم اذإ ًاثداص امهنم

 كلذ نم بجويف رخآلا ىنعملا اذه بذك اذإف « رخآ ىنمع قرفي نيح ذخؤي مث ىععي

 اذإ ناكول لب « ًادرتم قدصي الو ةلجج هكح ىف قدصي دق ىنعملا ةبج نم فصولا نأ

 لف ىنمملا كلذب هدحو ليق مث « قدصف ىعمي الوق هريخ عب ًممتججو ةلججا ىف لجر لبق
 «بذكمي ام: نيغ قدصت اه تف ناك اذإ امآو. اعلا اويهذ اه ناكل قده

 « قيرفغتلا دنع ةرم قدصي الو عملا دنع ةرم قدصي دحاولا ءىثلا نأ كلذ نم بجي م

 . رباطب س ل رئاط هنأ شافخعاو « ناطلس سبل ناطلس هن أو ىضاقلا ث ثيدح كلذكو

 ةداتملا اهتلالد نع ظانلألا فرحت نأ الإ تابيكرتلا هذه لاثمأ قدصت ال ةجلابو

 نوردب مهنإف « بئاجعلا نم وهف اضيأ ةنيفسلا ىف ليق ىذلاو . ةراعتسم اهل تالالد ىلإ
 « رجح نم ذختم ةنيفسلا ةروص ىف ءىث هنأ هب اونع رجح ةنيفس اولاق اذإ مهنأ

 دارملا ناك اذاف . رجح اهنإ اهلثم ىلع لاقي نأ قدصي الف ةنيفسلا دحي ةنيفسلا امأو

 كلذب ةنيفسلا له رظنيلف « رجح نم ةنيفسلا لكش ىف ءىث هنأ رجح ةنيفس ملوق ىف
 نكلو . ةنيفسلا ةروص ىف هىث هنأل هيلع الو هدجتف « ادرفم ء ىثلا ىلع لوم ىنعلل

 )١( نأ الإ مهلا // ع نم ةطقاس : لب // م نم ةطقاس : عبطلا يف كلذك سيل :

 س لجراللاب : لجراللابو (؟) اهم ةيناج .  )”( م لجرو :لجرالو .

 : رخآلا // ب فرعي : قرفي // م تح : نيح // مواعءع واس ءس مل: م(4)
 : هكح // م نم ةطقا :هكح ىف (0) .٠ ه . س بجوأ : بِجويف // ه ىرخألا
 ل :قدصي //اعام ل : ناك (؛) . ىوه 2 ن «, ع ءاس « نس ءد نم ةطقاس

 م ميل : عجلا // عدق ل : دحاولا (4» .هااه ك4 : ريغ // س هيلع
 .ىءهءن . ماع . ع ءاس ىد ناطلس : ناطلس (ه) .م قرفتلا : قيرفتلا //

 . س نم ةطقاس : قدصت ال . . . . سيل ناطلس ( ٠١ - و)
 ةطقاس : اه )١١( . اد اهنالالد : اهتلالد // س نم ةطقاس : فر . ... لاثمأ )09١(

 . اع نم ةطقاس : ابلثم // اع اهاع : ىل )١١( .ن ةروصلا:ةروص )*١( . اع نم
 .اس رجح نه ذختم ل : ةئيفلا(6١) .٠ س هلوق : محلوق )١4(



 مسالا كلذ هلو هنيبو هعونو هعبطل اع"أ قحتسي ىذلا ءىثلا نيب نوقرفي ال ماوعلا

 ةنيفس ىرجملاو اناسنإ تيلل اومسي نأ نوعنتمي ال كلذإف « هيف رهاظ سوسحم ىنعع
 نإو « ايكرم كلذ قالطإ نع ًاضيأأ اوعنم»ا ىنعملل اوهنت نإف . اكرم الو ادرفم ال
 ةظنللا هيف ذخأ هنإإف تملا ناسنإلا نء دروملا لاثلل كلذكو . اولزو اوأطخأ اوعنتمب مل

 نولوقي اكسل رمألا نأ رهظل دحاو ىنعب ذخأ ولو « ىرخأ ةيصاخو ةرم ةيماع ةدحاولا

 لوق « تيم نانإ ديز : لئاقلا لوق نإف . ىدارف قدصي ةلمج قدصي ام أودجو لب
 نوكي نأ هدنع زوجي الو « تيم نان! هنإ : ءىثل ةتبلأ لوقي ال ىماختاو ؛ ىتاع

 قطان ىح لاقي نأ صاوملنا دنع ءاوس هن إف ب دحاو ءىث ىلع نيلومم تيملاو ناسنإلا
 ىح ديز اولوقي نأ مهنكمي الكف « تي. ناسنإ اولوقي نأ نيبو « لعفلاب تيم وه
 : اولوقي نأ اضيأ قحي الو ؛ تيم ناسنإ ديز نولوقي ال كلذك « تيم وه قطان
 « ادحاو ارمأ امهم لوانتي ال اذه نأل كلذو « تيم وه نآلاف اناسنإ ناك اذه نإ

 نكي لاذهو « هندب هنأل ًاناسن إ ناك ىذلا ءىثلا نم ءزج وه اذه نآلا وه ىذلا نأل

 رصانعلا ريداقم نأل ؛ ةيناسن الل اعوضوم اضيأ نكي ملف قيقحتلا تدرأ نإو « ًاناسن | ةتبلأ

 ناك اذه نإ اول نإف الذ مهو ٍ؛ اعوضو٠ ناك نيح ناك اك تسيل جازملا تايفيكو
 ةماعلا نكل . ةعيتجمو ىدارف اوقدص « توملل عوضوم نآلا وهو ةيناسنإلل اعوضوم

 « هتداك سلا ى ىه ةدام نمو ةرهاظلا ناسإلا ةروص لع روضملا ناسنإلاب نونعي

 دجو مل نإ . ىنعملا اذبم ناسنإ هنإ تيملل لاقي نأ ًاضيأ نآلا قدص كلذ ىنع اذإو

 اهيف : هيف (4) .٠ م نه ةطقاس : اكرم (0) . ى ءع رجحلاو : ىرجحلاو (0)
 . ب ربظأ : ربظل //اع ةدام : ةرم )٠( .ىء(ىه(ىنءم(ىاعءعءاس«ءسءد

 )١( هةتبلأ لس : ءىعل (7) . ب نم ةاقاس : ديز// ىنم ةطقاس : لئاقلا//ى نإو : نإف .
 . ى وهو : وه(9) .اس نم ةطقاس : تيه .... هدنع زوج الو (4-0)

 .ن نالاو : ناآلف(١١) . م نم ةطقاس : تيم // س نم ةطقاس : نولوقي ال )٠١(
 .ىء(يوه(نء.م(.اعءع اع«© سءدوبف:وهو(١١) . ع نم ةطقاس : ءىعلا )١0(

 )١١( ى نم ةطقا- : ىع// م ءاس ةدامو : ةدام نمو // سروصملا : ةرهاظلا .
 )١0( ى ذخؤي :دجوي // ع نم ةطقاس : نأ // ع « س نإو : اذإو .
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 هيلإ ظحلي ىذلا ناسنإلا ىف ىنعي ام ريغ بكرملا ىف ىذلا ناسنإلاب.ىنع لب « اذكه
 وه ةظنل نأل كاذو ع رهاظ هيف ملظلا نإاف سريموأب ليثملا امأو . غير وهف « ادرفم

 مح ىف طباورلاو « ةطبار هنأ لع فلؤم هلوم ىذلا لوقلا كلذ ىف ةذوخأم دوجومو

 امنأ ىلع قيرفتلا لاح ىف ذخؤتت ال نأ بجيف . تماء م اهسفنب اهل ةلالد ال تاودألا

 الاد ذخأ لب « ةطبار دوجوملا فخؤي مل نواف . 0

 نوكي دوجوملا كلذ ىذلا دوجوملا وه سريموأ نإ : لوقي هنأك نوكي ىتح ىنعم ىلع

 ذخأ لب ء اذكه ذخؤي مل نإإف . اب انكرمو ادرفه سريموأ تو. دعب لوآلا بذك ارعاش

 دوجو نم قاش» قاحم قللطم مسأ هنأ ىلع لمحي هدحو لمحي امدنع هنكلو « ةطبار

 ةطبار هنأ ىلع هدحو لمح نإو ب مسالا كارتشاب ةطلاغمو ٍلظ وهف « :هتاذ ىف رهآلا

 ةطب ارلا هب ىنعو ناكل يق اذإ كلذدكو « ءىش ىأ دوجوم لاقي ىتح بذكي ملو قدصي مل
 . ىلكلا لومحلا ىنعيو هسفن ىف ناك موق ريغ ناك

 : انلق اذإ انأ انماعو « ءىث هيلع لمحي ال مودعملا نأ مهنم انهلعت دقف هلك اذه دعبو

 ناكهنأ فصو ءىش سريموأ نأ ىنعم ىلع اقح نكي ل « ارعاش ناكس ريموأ نإ

 « سريموأ نه ليختي لايخ هنأ ةفصب سريموأ نم ىذلا لايخلا نأ ىلع لب .« ارعاش

 نرق اذإ هنأ وه ةنص هل دوجوم لايخ وه ىأ « ارعاش ناك ىنعم هب نرقي نأ قدصيو

 .اس نم ةطقاس : هيلإ // ع ناسنإلاب : نانإلاىف // ع نانإلا : ناسنإلاب )١(

 يدا موت دوعوو : ةوعومو (؟9) . نس ملكلا : ملظلا // اع عفر : عيذ (0)
 نا هنأ // اس نم ةطقاس ءىعءنز 2٠م ء(ءاعءد ع( بذوخام : دوام

 . ع نمةطقاس : قى //ه 2 سذخؤب : ذخؤت ال //ه . س بج الف : بجيف (14)

 .ه نم ةطقاس : ذخأ //ب نإو . ناف(“) . س نه ةطقاس : نإ )١(
 . ع نم ةطقاس : هدحو لمحت //ه نكيلو و س نكلو : هنكلو (4)

 . م ىنكو : ىنعبو // ب نم ةطقاس ناك را بانيع + نيظ(15) ل هيف :هئ13 (و)
 . ىذنأو اع ىنعه نأ : نأ ىنمه // س ادعاس : ًارعاش // ع نم ةطقاس : نإ )١6(

 . ن لاثمإ س لابج : لايخ //ى « ع ناك ل : ىذلا // س ادعاس : ًارعاش )١4(

 // س وه وأ : وه ىأ // س ادعاس : ًارعاش // ى نرتقي : نرقي // ع هنأ : نأ )٠١(
 .عرىع :وه
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 هؤدووأ ىذلا لاما ماو: ةيلع»قدص رغاشلا قع ة نم نوقو: ىقاملا نامزلا لادخ د

 نم دوجوملا ةظفل نأل كلذو . لظ اضيأ هينف « ممونلا ىف دوجوم ءاقنعلا نإ : موق

 وهو درفم دحاو لدي ل نإاف « لدت ال وأ ىنعم ىلع لدن نأ امإ مموتلا ىف دوجوملاانل وق
 لدي نأ امرف لد نإو . بيكرتلا ىف ذوخألا وه ادرفم ذوخألا نكي مل « لدم ذتنيح

 « لدي ال وأ دوجوم وه ثيح نم جراخ نم دوجوملاو مولا ىف دوجوم ا معي ىنعم ىلع
 « ادرفم ذخأ مث جراخ نم دوجوملاو مموتلا ىف دوجوملا نم معأ وه ماع ىنعم ىلع لد نرإف

 ع دوجولا نم اعون دوجو» ءاقنعلا نأب قدصي ذئنيخل . ىبعملا كلدب ذخؤي نأ .بجيف

 « ةجراخلا نايعألا ىف ادوجوم ءاقنعلا ذخأ اذإ بذكي امنإو « ام دوجو هل مموتلا نإف

 ىذلا ىنملا نوكي نأ عني الو . ىنءملا كلذب ذخأ اذإ دوجوملا نم ديزأ ءىث اذهو

 قدص اذإ اك« بذكم دق هنأ رخآ طرشو رخآ ىبعم هب نرقو درفأ اذإ ةلخلا ىف قدصي

 ناك ام ىلع دئاز طرشب ناويح هنأ هيلع قدصي نأ بجي مل ناويح هنأ ناسنإلا ىلع

 ىذلا دوجوملا ناك اذإو . اتداص ناك« مجعأ ناويح هنإ : ليق اذإ تح « لوألا ىف هل
 هنأ ىلع ادرفم دوجوملا ذخأف ىتاعملا ند ىنعمي نايعألا ف دوجوملا كراشي ال موتلا ىف

 . مسمالا قيرط نم الإ بيكرقلا ىف اروك ف“ ةتبلأ نكي مل ىنعم ذخأ « نايعألا ىف دوجوم

 دارفألا ىفهانمم ريغ هب ديرأ اذِإ بيكرتلا ىف ىتلا ءامسألا ضعب نوكي نأ عني ىذلا نمو

 اذهل ىريغ دنع نوكي نأ هبشيو « ىلقع هكردي امو ىلأر وه اذهف . قدصي ال نأ زاج
 كلت نايب اورخؤي نأ مل لحال موقلا نأ الإ . اهكردأ مل ىرخأ ةقيقحو رخآآ نايب

 ضراعم ءىجي نأ ىلإ اهبف ةهبشلا عضوم نوملعيو اهنوهلعي مو اهتوركذي الو ةقيقملا
  )0١ه ظفل : ةظفل // ع نأ : نأل // ع موتلاب : موتلا ف (؟) . س دعاسلا : رعاشلا .

 : دوجوملاو // م نم ةطقاس :لد نولف (1) . ى ءاسذخأو : دحاو // هامإو : امإ ()

 : موتلا (4) :ى 'ع, س نإف : نأي () .ه.ن.م(ء مع .اس ءد دوجولاو

 ةطقاس: طرشب // عام :مل(١١) . م نم ةطقاس : (ةيناثلا) رخآ )٠١١( .ه ءاع ء ب موتلل

 ىنم ةطقاس ٍ اع ىذلا :ىلا// ع مسالا : قلاءاسألاضمب )١6( . سىنمم : نسم )١8( .ع نم

 : هكردي امو // ىو م « ع نم ةطقاس ء س راص : زاج )١5١( .اس بكرلا : بيكرتلا //

 اع اهنم اوركي الو : امنوركذي الو )١4( . م نم ةطقاس :ةقيقحو رخآ )١7( . ه كردي امو
 ن ىلإ الإ ؛ ى « م(. ع ءاس الا : ىلإ // ب مقوم : مضوه // ع نهةطقاس :نودعيو//
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 وهف هوحن ىذلا وحنلا ريغ وحني هان رك ذ ام ناك نإ هنإف « نولمذي معارأ امو . مههنيف

 رخآآ وحن هدنع نم هنم ريذحتلا نع تكسب ال ىتلا ةرهاظلا ةيوقلا تاضارتعالا نم

 « هتدروأ امم زرتحيو هيلع هبنيو كلذ رك ذي نأ ىرحلاب لب «هل ارذع نوكي رخآ ضرغو

 داربإ ىف دارأ امنإ هنإف لوألا ملعتلا بحاص امأو . ةلفغ الإ سيلف كلذ لمذي مل نإف

 لاقت نأ كلذ دمب ال ضرعيف « ىدارف قدصت تالومحلا ضعب نأ انفرعي نأ هدروأ ام

 مهفت نأ اه ضرع تدرفأ اذإف . هعومجم قدصي وأ بذكي رخبآ ىنعم هوتف « ةهتجم
 قدصي اكرفتم قدصي ام لك نأ لس اذإ نوكي تاو يدك كلا هنوف

 قدصيام لكنأ وأ « قةحلا موهنملا نكي مل نإو تاءامْجالا نم داتعملا موهفملا ىلع اعمتجم

 مزا قةحلا موبنملا نكي مل نإو « قيرفتلا دنع داتعملا موهذملا ىلع اقرفتم قدصي اعمت#
 . تاطيلخت نم نوطلاغملا هب نكميو تالاحم كلذ نم

 .ع نه ةطقاس : هل(9) .  عءس ىذلا: ىلا // اع تاضارعأ : تاضارتعالا(١)

 ى « ع امتاف : امإ هئاف //ع نم ةظقاس :كلذ (4) . س زرحم و : زن. و // ع هنيف : هبنيو //
 5 اع هداربإ : ذارنإ // ىدعيه( نعءم « اس « س « د نم ةطقاس : يف //

 . بذثنيح : ذئليحو // ن نم ةطقتاس ء اس بذكف : بذكيف (1)
 .س هنأ:هب(١٠) .هنأو : نآ وأ (4)
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 رار (لصقل ١

 لصف ( د )

 ةعونملا اياضقلا ىف

 اهدناعتو اهمزالتو اهماكحأو ةيعابرلا ىهو

 مث « ةيثالث ريصتف ةطبارلاب حرصي مث « ةيئانث نوكنت نأ اياضقلا لاوحأ لقأ
 « عوضوملا دنع لومحمللىتلا ةبسنلا ىلعلدي ظفل ةبجلاو ٠ ةيعابر ريصنف ةبجلا اهي نرقت دق
 ةبملا ىمست دقو ؛ زاوج وأ دك أت لع لدنف « ةرورضال وأ ةرورض ةبسن اهنأ نيعتف

 ىرخأو« ةبجاولا ىهو دوجولا ماود قاقحتسا ىلع لدت ةدحاو : ثالث تابجلاو . اعون

 قاةحتسا ال هنأ ىلع لدت ىرخأو « ةعنتمملا ىهو دوجواللا ماود قاقحتسا ىلع لدن

 ةظفل ةبجلا نأ ةداملاو ةبجلا نيب قرفلاو . ةنكملل ةبللا هو دوجو الو دوجولا ماود

 ةلالد هنهو وأ طبرلا ةوق ىلع لدن اهب حرصم ةطبارلاو عوضوملاو لومحملا ىلع ةدئاز
 سايقلاب هسفن ىف لومحملا لاح ىبف ارصنع ىمست دقو ةدلملا امأو « تبذك اعرر ظفلاا

 دقو . ةهجلاب لدي ناكل ظنل هيلع لد ول ىذلا هدوجو ةيفيك ىف عوضوملا ىلإ ىباجيإلا
 نوكي نأ بجي ناسنإ لك : تلق اذإ كنإاف اهتدام فلاخت ةبج تاذ ةيضقلا نوكن
 هب رواجي نأ هقح نمروسلا نأ اكو . نكمملا نم ةداملاو بجاولا نم ةبللا تناك ًابتاك

 : نرقث // م نه ةطقاس : دق )١( . ى « م ماكحأ : لاوحأ //ن ءاس لوأ : لقأ (0)

 ... ةعئتمملا ىهو (١٠-و). س ماود ال : ماود (4) . م« سزوج : زاوج (7) . ى لرقي

 ءىاه عام س ىنعأ لس: هنهو )١١( . م نم ةطقاس : دوجو الو

 )١0( لدي// ع نم ةطقاس : ىباجميإلا(8١) ءه م .اع, سء ىلإ ل : سايقلاب :

 .ع ركذي )٠6( .اس امك: اكو
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 روأجي نأ اهقح نم ةهجلا كلذكسف « لومحملا اهب رواجي نأ اهقح نم ةطبارلاو عوضوملا
 ادحاو ىنغملا قب ءاوس ناعضوم اهل ناك روس ناك نإف . روس نكي مل نإ ةطبارلا اهب

 كنراف « كلذبو اذهب اهنرقت نأ كل ناكو . روسلا رخآلاو ةطبارلا اهدحأ « فلتخا وأ

 نوكي نأ نكمي ناسن ! لك: لوقتو « ابتاك سانلا نم دحاو لك .زوكي نأ نكمي : لوقت
 سانلا ضعب : لوقتو « ابتاك سانلا ضعب نوكي نأ نكمي : لوقت كلذكو «ايتاك

 ةظنل الإ هل برعلا ةغل ىف دج الف ىلكلا بلسلا ىفامأو . ايتاك نوكي نأ نكمب

 نري ىرخأ دج الو « ايناك سانلا نم دحأ نوكي ال نأ نكمي ؛لوقت نأ وهو ةدحاو

 ايتاك نوكي الذآ نكميو الإ سانلا نم دحاوالو : لوقت نأ الإ روسلا نود ةطبارلاب اه

 . باجيإلاب هبشأ ظفللا اذه نكل . ابتاك نوكيال نأ نكي ناسنإ لك: لوقت وأ
 ناسن ! لك نوكي ال نأ نكمي : لوقنف « اعيمج نيلوقلا هيف لوقنف ىلا باسلا امأو
 راقت وهده ف لوتلا قت نأ لق. انتاك قركي ال نأ نكع .نتانلا نقع كاقاك

 « سيل وأ دخاو روسلاب ةبجلا ةظفل هيف نرق امو ةطبارلاب ةبجلا ةظفل هيف نرقام ىنعم له
 كنأ ك لوقنف رخآ ًائيش معت نأ بجيف . اسيل وأ نامزالتم اه لبف ادحاو نكي مل نإو
 تدرأ نإ ىعيبطلا بجاولا ناك« ةيصخشلا ةيضقلا ىف ةطبارلا تلخدأ نكن مل نيد

 نإ بجو لومحملا ةطيار تلخدأ امل مث « لومحملاب بلاسلا فرملا نرقت نأ بلسلا
 ؛ الداع دجوب ديز : انلوق بلس نكي ملف ةطبارلاب بلسلا فرح قحلت نأ بلسلا تدرأ

 كناتو فيكف ؛ الداع دجويال ديز : انلوق لب « الداعال دجوي ديز : انلوق
 ةطبارلا لع ةبجلا تقملأ امل كلذكف . 006 ديز ناك اذإ نابنك: دق

 مفرتف مدقت امي بلسلا فرح نرقت نأ كيلع بجي بلسلا ثدرأ ىتم كنف

 .ذ(«م/(5٠ عع د كلذكو : كاذكسف //اس نم ةطقاس اهب . . ... عوشوملا()
 م ءاع نم ةطقاس : ناسنإ لك () . اع ةطيارلا : ةطبارلاب () . ه ٠ س : ىهو : وهو (/)

 : ايل )١8( .نأدحاو : دحاو // ى نم ةطقاس : هيف // ن ء ع هب ل- : نرقام (١؟)
 . ه٠« س ةطبارلا : ةطباز // اع تلخد : تلخدأ //ه فرمعت : نرقت )١١( .ه . س سيل

 ءاس«ء سو د فيكو : فيكف )!١( . ع نم ةطقاس : نأ .... لرقت (١؟-دم)

 .م اع اس ناقدصي : نابذكت )١4( .ىءه(2. ن(ءمءاعوء ع
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 هللسف « اتاك ديز نوكي نأ نكمي : تلق اذإ كاذلف . رخأتام ضعب ال رخأت ام ةلمج
  نوكي ال نأ نكي : كالوق وه سبل ىنعأ « ناكمإلا بلس لب « بلسلا ناكمإ سيل

 نكمي : كلوق ماسي « نوكي ال نأ نكمي : تالوقو فيكو . نوكي نأ نكميال : كلوق لب
 بجي هبلس سيل «ابتاك ديز نوكي نأ بجي : تلق اذإ كلذكو . قدصلا ىف نوكي نأ
 كلذكو . نوكي نأ بجي سيل لب « بذكلا ىف ناملاتي اهالكف « ابتاكن وكب ال نأ

 ديز نوكي ال نأ عند : لوقت نأ هبلس سبل « اهتاكديز نوكي نأ عنتعي : تلق اذإ
 كلوق بلسلب « بذكساا ىف هلاس « ايتاك ديز نوكي ال نأ مند : كلوق نإف « ابناك

 نكمي امأو , ايناك ديز نوكي نأ منع سيل : كلوق وه ء ابتاك ديز نوكي نأ عنتع

 نأ منتميو نوكي نأ بجي سبل مم نوكي نأ بجيو نوكي نأ نكمي سبل مم نوكي نأ

 نأ دعب بذكلا ىلع الو ةنبلا قدصلا ىلع قفتن الف « نوكي نأ منت, سيل عم نوكي
 نوكي نأ لمتحم. سبل عم نوكي نأ لمتحم كلذكو . ةدوجوم طئارشلا رئاس نوكن

 سن ىف وهام نكملاو . كلذك اندنع وهام هب ىنعي امنإ ايقملا نورك أ همشيو

 لفشل لاح هيف يعمم ننكملا نا وهو زكا يصدم قس نأ هيك ةكلذك رمآلا

 مل وأ ادوجوم ناك مدع وأ دوجو ىف هل ماود الام نكمملاو ءامودعم تقولا ىف نوكيو

 رمتسم ريغ مطوق نكل « صاخللا لمتحلاو ماعلا هب ىنعي نكمملا نإ موق لاقو . نكي

 . هظافلأ ىف

 ىلإ راقتفا ريثكألو ىرضحي مل رخآ قرف لمتحلاو نكمملا نيب نوكي نأ هبشيو

 ةيفك ىلع لدن امنأل كالذو « ةطبارلاب ن رد نإ ةباطلا قح نإ : لوقنف « هبلطو هلحم

 )١( هبلسف // ع كلذكف :كلذلف // م نم ةطقاس ؛ اع رخأت ام شعبي ال : رخآتام شعب ال :
 ىاءاع , مع اهالكو : امهالك_ف (ه) . ع وهو : لب .... بلس لب (عس#م») .اع سلف

 : منعم, (5) . ع امثلو : امأو (8) . س انلوق:كلوق (7) . ع نم ةطقاس : (ةيناتلا)ديز (1)
 ءد نم هطقأس : مه // س ةروك ذه: ةدوجوم // اس طورعلا : طئارعلا )١١( . ى مئتمع

 ....موق لاقو )١١٠-١١( .عماود ال :ماود الام(4١) ٠ ى .ءه(ى لن ءم ءاعءاس

 . م ةطبار ةرج : ةيقيك ىلع لدت // ه « م هنآل :ابنأل )١8( . اع نم ةطقاس : هظافلأ
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 لمح ةيلكل نيبم روسلاف « صصخم وأ م. روسب وأ اقلطمءىث ىلع لومحملل طبرلا

 نأ : هاندمو « ىعيبطلا وهف « ابتاكن وكي نأ نكمي ناسن | لك : انلق اذإف . طبرلا فيكم

 مضوملا نع ةلازإ هب درب ملو روسلاب نرق نوف « ايناكن وكي نأ نكمي سانلا نم دحاو لك

 «روسلا ةرواحي ىعيبطلا اههضوم نأ ىلع ةلالدلا هب ديرأ لب « مسوتلا ليبس ىلع ىعيبطلا

 نوك نأ وهنكمملا راصو , ىعملا رينتوء صيصختلاو ميحتلا ةبج لب طبرلل ةبج نكي م

 هيف كشي ال لوألا نأ ىنعملا ريغت ىلع ليلدلاو . نكمم ابتاكم متفاكس انلا نم دحاو لك

 ماود هتميبط ىف هل بجي ال هنأ ملي سانلا نم دحاو دحاو لك نإف سانلا روبمج دنع

 ناكمإلا نأ ىلع ءابتاك ناسنإ لكن وكي نأ نكي: انلوق امأو . ةباتك ريغ وأ ةباتك

 نوكي نأ لاحم : لوقي نم سانلا نع نإاف . هيف كشي دقف « روسلاو ةياكلا ةهج

 ٠ نأ قفتا نوكي ىتح؛ بتاك وه ناسنإ لكنأ دجوي نأ لاحم ىأ نيبتاك سانلا لك

 . ناقرف نينعملا نيب نذاف . بئاك و هوالإ سانلا نم دحاو ال

 . ءافإاو روبظلا ىف ادحاو ىرحم نايرجي امهف نيرمألا نإف تايئزجلا ىفامأو

 هيف نيعتساو موبنملا ةةيقح ىلإ مجراذإ افالخ نيينعملا نيب نأ كلذ عم لعب دق هنكلو

 باسلا ىلع ةقيقملاب لدي ام برعلا ةغل ف سلف ىلكلا بلساا امأو . ةيلكلا رابتعاب

 نأ لكّشي كالذلو « ماعلا باس ناكمإ ىلع لدي امنإ امف فراعتملا لب « ماعلا نكمملا

 ى .عدحاو دحاو : دحاو (0) .٠ س ةينكلل : ةينك-! // ع لودحجلاب : لومحملل )١(
 . س عوضوأا : عضوملا // س ىلع : نع // ع ةينرق : نرق // م نإو : نإف //

 نم ةطقاس : ( ةيناثلا ) ةب+ (ه0) .اع نم ةطقاس : ىميبطلا // اعامبعضومه : اهعضوم (4)

 ؛ىءوم(ءعاياس ءد نوكي نأ ؛ سلوك قو نأ // ى ميمعتلا : مي.عتلل رار

 ءىء بن .ءم.اع وى اس د انكم : نكمم // م .ءعو سدحاو دحاو : دحاو (5) ٠ ن لك ن'

 ه٠ س روبجلا : سانلا روهجج (7) . ع نم ةطقاس : سانلا نه .... مهتفاك(8 - 1)
 ةطقاس :؛ نكمي ....هل(م4ط)  .اس ةءيبط : هتميبط// اس نم ةطقاس : ىف هل بجي ال //

 ء س رمألالوصحب قدصي نآ نكمم يتاك نان إ لك انلوقنأ ىأ ل- : روسلاو (5) 2 ى نم
 :دحأو ال )١١( .اس نم ةطتاس : ىأ(١١) .ن دق :دقف // ب شماه ءهءاع ءاس

 .عاذإف:اذإ )١١( عابف : امهف // ىءمءع ءاس امأف :امأو )١8( .ندحاو نوكي ال
 )١54( .ع نم ةطقاس : ةقيقحلاب )١١( ى نكلو : كلّدلو .



 نأ نكمبال اذه نإ لوقي نأ لئاقلف . ابتاكسانلا نم دحاو نوكي ال نأ نكمي لاقي
 نأ ىف انمالك سيلو . ةلاحم ال ضعب ىف تاعانصلا دجوت نأ بج لب « ةتبلأ قدصي
 رمألا نأ انضرغ لب « قطنملا ةعانص نم اذه ةفرعم تسدلف « لطاب وأ قح لوقلا اذه
 كش هيف عقي ىذلاو كش هيف عقي ال ىذلا رمألاوه سل كش هيف عقي دق ىذلا
 نرعلا ةغل ىف دحوب ال كل, داو دحاو لك نع ةباتكلا بلس ناكمإ وه

 نوكيال نأ نكمي سانلا نم دحاو لك : ملوقك « باجيإلاب الإ اذه ىلع لدي ام
 هيف لخدت نأ نكمي ال ناكماإلا ةبج نراف « اتاك ناسن إ لكس يل : مملوق امأو «ابتاك

 ناكمإ ىلع لديف . ابناك ناسن ! لكن وكي ال نأ نكمي هانعم نوكي ىح روسلا ىلع الإ
 ةبج نه ىواسي دق هنإف ءابتاك نوكيأل نأ نكمي سانلا ضعب : انلوق امأو ؛ روسلا
 نوكي ىبح « هءزال نإو هنلاخي دقو ءايتاك سانلا ضعب نوكي ال نأ نكمي : انلوق

 ىاثلا فو « هنع ةباتكلا بلس ناكمإب فوصوم سانلا ضعب نأ اهدحأ ىف ضرغلا

 . بتاك سانلا ضعب : لئاقلا لوق قاقحإ نكمم هنأ

 رظنت نأ اياضقلا هذه مزالت لاح ىف ترظن اذإ بحيف « لاوحألا هذه تدلع اذإف

 روسلا تابج ال طبرلا تاهج اهنأ ىلع تاهج احل ىتا ةيعابرلا اياضقلا هذه مزالت لاح ىف

 مقاو كارتشا لاح ملعي نأ دعب الإ اهف رمألا ةقيقح انل فشكتت نلف اضيأ كلذ دعبو

 وهو « ىنعم ىلع روهملا دنع المعتس٠ ناك دق نكمملا ظفل نإ : لوقنف نكمملا ةظفل ىف

 ىذلا رمألا نكسملاب نوعي روبمخا ناكف . رخآ ىنعم ىلع لمعتسم ةئسالنلا دنع نآلا

 , د نمةطقاس : ( ةيناثلا ) كش // ع نه ةطقاس : سيل // ع ء اس ؛ س نم ةطقاس : دق (4)

 ءاع. سءد مقي ال : مقب // ع نم ةطقاس ٠ كش هيف مقي ىذلاو //ه6ن ءم ءاع «ء س
 . ل « عدحاو : دحاو دحاو // اس ناكمإو : ناكمإ (6) . اع هيف : وه (ه0) . ه« ن ءم

 : ضرغلا )١١( .ن ء م . د نم ةطقاس : ابتاك .... لديف (4) .. ع نوكي : نوكي ال (1)
 « س بتناك : بتاك // ه٠ سسيل لح : لئاقلا // س نكمب_ : نكمت )١8( ٠.م ضرفلا
 ةطقاس : لمعتسم )١7( ١.ه نم ةطقاس : اهف // ع فيكف ٍءاس سيلف : نلف )١١( .ه
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 . بجأو ريغ وأ بجاو هنأ ىلإ نوتفنلي الو « عنتم, سدل وه ثيح نم عنتمع سيل

 نأ ةنكممو نوكت نأ ةنكم اهنإ اهنف لاقي نأ قدصت وما تناك نأ ضرع م

 ىرخأ رومأو « نوكست ال نأ ةعنتم ثسلو نوكت نأ ةعنتم تسل ىأ « نوكتال

 دجو اف .نوكت ال نأ ةنكمم تسيلو نوكتت نأ ةنكمم نوكت نأ اهف ضرعي

 ناكإلا ىنعأ «نوكي النأ ناكمإو نوكي نأ ناكمإ اهمف ممنجي ءايشألا ضعب صاوملا

 اميجناناكمإلا هيف حصي ىذلا ءىثلا اوامخ  ناكمإلا مساب هلاح اوصخ , /ىتاعلا

 . هيف ةرورض ال ىذلا ءىثلا وهو «ناكمإلا مساب اصوصخم باجيإلاو بلسلا ىف ىنعأ

 هدوجو منتي ال ىذلا رمألا اومسي نأ ىلع اوحلطصاو مهني امف اوقتتا صاوملعا ءالؤهف

 « مدعلا عنتممو « دوجولا مننم : ماسقأ ةثالث ممدنع ءايشألا تراصف . انكم همدع الو

 ؛ مدعلا ىرورضو « دوجولا ىرورض تلق تش نإو ؛ همدعالو هدوجو عنتم ال امو

 هب فوصوملا مادام مادلا ىرورضلا ينعمو . مدعلاو دوجولا ىرررضي سل امو

 ىنعملا هب ينع اذإ نكمملاف . قيقحتلاب رختآ مضوم ىف اذه حرشنسام ىلع , تاذلا دوجوم

 منتمعي سبل امو اعنتمم نكمعي سيل ام ناكو ءاعننمت امإو انكمت امإ ءىش لكن اك ىئاعلا
 انكمم امإ ءىش لك ناك صامللا ىنمملا هب ىنع اذإو . رخآآ مسق كانه نكي ملو ءانكمم

 ايرورض نكس, سبل ام لب «امنتمم نكممي سيل ام نكي ملو ءابجاو امإو اعنتمم امإو
 رخآ حالطصا مهند ايف دقعنا دق صاوحلاا نيف كلذ دعبو . مدعلا ىف امإو دوجولا ىف امإ

 مكتملاهب مكستي امدنع هكح ىذلا وهو ىنمملا اذه نم صخأ ىنعم ىلع نكمملا ةلالد اولعجل

 ءاعءاس لس ه د « ب لوتفتلي ال : نوتفتلي الو // ى اء م . ع ءاس مئتمب : منتممب )١(

 م اولصحخل :اولمإل(1) .ه ةمئتمب : ( ةيناثلاو ىلوألا) ةمنتمم (؟)» ٠١ ىءهءذءم
 . م مني ال : متت ال (4) .ى ءع نم ةطقاس : ىف (/) . ىو ع ءاس نم ةطقاس : ءىثلا //

 .ىىء(ءه( نء مءىاع ءاس ٠ع سءد ىيصو: ىلع (١؟) . ع مدملا الو : مدملاو )١١(

 . ع نم ةطقاس : ةئكممب سيل ام لب ًامنتمم )١١( .ه اذإف : اذإو //ع ملنإو : ملو )١4(

 ىرورض : دوجولا ىرورض ريغ // سريغ ىأ : ريغ وأ )١8( .ه دقف :دق (11)

 . ه دوجولا ىرورض ريغ وأ ؛ اس دوجواللا
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 ىلع الوقم نكمملا نوكيف . نونفلا نمىل.ةتسي ايف ىنمملا اذه ىف لوقلا ءاصقتسا كيتأيسو

 ردألا ىلع هلوق نوكيف « صخألا قوف معألا بتارت ضعب قوف اههضعب بترقت ةثالث ناعم
 مف نيتيا ىدحإ : نينهج نم صخألا ىلء الوقم نوكيو ؛ مسالا كارتثاب صخألاو

 ىنملاف . فلس اف هتماع دق ءىش اذهو ؛ هيلع معألا لج ةبج نم ىرخألاو « هصخي

 . بلسوأ باجيإ نم هيف محام ملا ىنعأو « عنتمم ريغ هكح ائيش نأ وهو ىئاعلا وه

 ىرورض الو لصاح ريغ هكح نأ ثلاثا ىنءماو ىرورض ريغ هكح نأوه صاخلا ىنعللو

 لخديو صخألا نكمملا ف لخدي ال هدوجو بجيال ىذلا دوجوملا رمألاف . لبقتسملا ىف

 مث . ماعلا ىف لخديو صاخلاا ىفالو صخألا ف لخدي ال بجاولاو « ماعلاو صاخلا ىف

 نوكيال وأ انكمت نوكي نأ امإ ولخبال بجاولا نإ : اولاقف مهسفنأ ىلع اوككشن اموق نإ

 اذه « نوكي ال نأ نكمم بجاولاف نوكي ال نأ نكمم نوكي نأ نكمملاو انكمم ناك نإف

 . فاخ اذهو « عنتمم بجاولاف « عنتمم وهف نكم< سيل امو ء انكمت نكي مل نإو . فلخ

 ىلع لاقيو ةوقلابام ىلع لاقيف كرتشم مسا نكمملا نإ : اولاق « هتياكح هذه امب اوباجأف

 نوكي الو « رخآلا نكمملا هيف لخدي ال ىرورضلا ىلع لاقي ىذلا نكمملاف « ىرورضلا

 ىلع لاقي ىذلا نكمملا امأو ٍ؛ نوكي نأ نكمملب ؛ اعم نوكيال نأ انكممو نوكي نأ انكم
 لكس يل نذإف . اعم نوكي ال نأ نكممو نوكي نأ نكمم هيف قدصي ىذلا وهف ةوقلا

 ىلع لاقي نكمملا ناف «نوكي ال نأ نكمم هنأ هيلع قدصي نوكي نأ نكمت هل لاقي ام

 نكمملا نزف اننقع نرك نأ بش نكمل هع بلم اهني اب سلو: قووردقلا
 . عنتمم هنأ هنم بجي الو ىرورمضلا نع بلسي ةوقلاب ىذلا

 ىنعيو « نكمم : لوقي سانلا نم دحأ سبل هنأ اهدحأ : نيبجو نم اولز دق ءالؤهو

 .ى ء.ه(2 ع. س ىنءملاو : ىتعملف (4) . س ءاضتقا : ءاصقتسا )١(

 )١( ى نه ةطقاس : ريف .... ىرورض ٠ )( عا بحمل : بح ال .

 بجاولاف // ه ءاع انكم : نكممي )١١( . ع نم ةطقاس : نوكم ال نأ نكمم بجاولاف )٠١(

 ةطقاس : نوكي ال 2 امم(١ه١-١1+4) . س امأف : امأو )١4( .اس نم ةطقاس : منجم

 . اس ىلع : نع )١4( . ع ذإف : نذاف )١١( .ع نم
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 دبرالو ناكنإ ىنع لب « ىرورضلا هب نعي مل اذإاف « هل فدارم مسا هنأ ىلع ىرورمذلا هب

 نكسملا ىلعو ىررمذلا ىلع هعوقو نوكي نأ دعبي سي ذإ « ىرورضلا نم معأ ىعم

 كارتشالاب ال وطاوتلاب اهيلع هعوقو نوكيف « اعيمج امبمعي دحاو ىنعمي اعوقو صامتا

 ءىث انه اه م . اهبلإ انأموأ ىتلا ةبجلا هذه ريغ ىرخأ ةبج نم الإ مهللا «هوعدا ىذلا

 ه ىذلا ءوثلا نإف « هركذ ىف نم ىذلا نكمملا نم صخأ مسا ةوقلا نأ وهو رخآ

 اماد نيل ذلا وه رورو سبل ىذلا كبل هاهودقم نك نأ ةطرش ةوقلا ىف

 لاق نإف . دوجوم ريغ وأ لاحلا ىف ًادوجوم نوكي نأ دعبب الف « همدع اباد الو هدوجو

 هنإ : لوقي ال لف « دوجو» وه ثيح نم هدوجو ىف ًابجاو راص لاحلا ىف دجو اذإ لئاق
 , مودعم وه ذِإ دوجولا عنتمم وهف ؟ مودعم وه كيح نم همدع ىفابجاو راص مدع اذإ

 ٠١ منتمأل كلذكو « لاحو تقو طرشإ بجاولا وه سيل هيف انمالكى ذلا بجاولا نكل

 سيلو . مدعلا مئادلا وه عنتمملاو « دوجولا مئادلا وه بجاولا لب « هيف انمالكىذلا

 طرشب بجاو وه لب « دوجولا مئاد ىأ بجاو وبف ادوجوم ءىثلا ناك اذإ

 سالف « اقلطم دوجولا مئاد سيلو ادوجوم مادام دوجولا ماد هنأ اك دوجوم وه ام

 . ءىُشب ءالؤه هولا ام

 ٠١ مهنت ىح ىخدني اك هنع ربعنلو هيلإ انيهذ ىذلا ىنعلا ىلإ أموأ دق لوألا لمملا نكمل

 ىثدني وأ دجوي نأ نكمم هل لاقي اكس يل : لاق . هيلإ اويهذام ىلع تسيل هتقايس نأ

 كلذ عم قدصب ىح « كلذل لباقم وهال انمضتم هيف ناكمإلا ىنمم نوكي نأ بجيف
 نوك: ىتا ءايشألا نإف « لباقملا اهنف قدصي ال هايشأ انهاه نإف . دجوي ال نأ نكمت

 :ؤطاوتلاب (*) . م ء ع ىرورضلاب : ( ةيناثلا ) ىرورضلا // م ء ب هنم : (ةيناثلا ) هب )١(
 ةطقاس : مث //ه : اع. اس . س نم ةطقاس : ىلا // ع نم ةطقاس : ميالا (4) . ى نم ةطفاس

 . اع . س هعانتما يف لس : متتملا(١٠) .اس نم ةطقاس : مهدمم . . . . وهف (9) . س نه

 : ءالؤه )١4( . اس انه : هيف // اع نم ةطقاس : هيف انمالك // اع نم ةطقاس :ىذلا(١١)

 . س م: ىقح // اس نم ةطقاس : ىقبتي ا // س ريمأاو : ربمتاو )١6( . ه ء س نم ةطقاس
 ءاسءسء دام لك : الك // نءمء. نس ء د سيلأ : سيل ///ه . لاقف : لاق (11)

 :.اعام:ال(9١) .ه(.دذءمءع
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 تسل و « تاناكمإو ىوق ىمسن اهنإف رايتخاالو اهنف قطن الةوقب ةقاعتم اهمف ةنكملا

 : دحاو رمأ وحن اهب ىحنيو اناكمإو ةوق ىمست لب « هفالخ ىلعو رمألا ىلع نوكت
 امسفن ىف امل نيعتب الف ةيدادعتسا ةوقلا تناك نإ امأو « ةيلعاف ةوقلا تناك نإ اذه

 لمفت لعاضلا ةبج ىف ىتلا ىرخألا تسيلو ءامم نيلباقتملا لبقت لب « نيرمألا دحأ
 ىمسيف كلذ عمو « لعفت نكست مل عامجاو لباق نكي ملو تلطعت نإ لب ء امم نيداضتملا
 ناك اذإ مسالا ىف كرتشم ناكمإلاف . اناكمإ نب رمألل دعتسملا لاحو اناكمإ لعاغلا لاح

 لوألا « ىثمي ال وهو ىثعي نأ ىلع ىوتي ىذلا ىلعو ءىشع, نيح ىث,ع ىذلا ىلع لاقي
 ؛ تاريغتلاو تايلزألا هيف كرتشن لعنلاب ىذلاو « ةوقلا ىلع رخآلاو لعفلا ىلع لاقي

 هنأ مهفي نأ هيلع لاقي هلوق نم بجي سيل هنأ مهفت نأ بيو . تاريغتماب صتخي رخآلاو

 ىنعمي هيلع لاقي نأ وه هيلع لاقي هلوق ىنمم نأ نظن نأ ىلوألا لب « فدارم مسا
 هل فدارم هنأ ىنعمب سيل ناسنإلا ىلع لاقي ضيبألا وأ ناويحلا نإ لوقي نك« هصخب
 ىه ثيح نم اهب قيلي ىذلا ىأ تاريفتملا ف لاقي ىذلا نكمملاف . هيلع لوم هنأ لب
 ءهجولا كلذ نيبي ملو « لاقيف رخآلا هجولاىلع امأو « بجاولا ىلع قدصي سبل ةريغتم

 اذهب ريشيو . بجاولا ىلع لود نكمملاو « ىنزلا ىلع لوم ىلكسلا نكسلو : لاق مث

 بجاولا ىلإ سايقلاب الك ن وكيف « بجاولا ىنعم نممعأورثك أ هنعمبني ىنمم نكمالنأىإ
 . عنتمع سيل ام ضعب بجاولأو عنتمع سيل هنأ وه ىنعملا كلذو . هتحن ىلوح بجاولاو

 )١( ع هيف رظن ال , اس اهف رظن ال , ى . ه ءاع « س هيف قطن ال : اهف قطن ال //
 .نء عدهب :اهب// م. ب تاناكمإو : اناكمإو (9) . اس رايتخالاب : رايتخا الو

 س نكمي : نكي (0) .ه ىه : ىف // ى نم ةطقاس : امم // ه نيلباقملا : نياباقتملا (4)

 . ه نكن مل نإو لح : لمفت //ىءوه نءاغ ء عءاس ء س نم ةطقاس : نكن //
 )٠( س نه ةطقاس : (ىلوألا) ىلع (م) . م ء س نه ةطقاس : ىثمي نيح .

 : هلوق ىنعم // اع هنظن : نظن )٠١( .ه نه ةطقاس : تارشذتملاب ستخم, رخألاو (9)

 . اس نم ةطقاس : هيلع // اع نم ةطقاس : هيلع لاقب نأ وه // اع نه ةطقاس

 ءنءمءاع.عواس ء سد نكملاف : نكسملاو(4١؛) . ن نكملاو : نكملاف )١١(
 « اععس مث: :(ىلوألا) منتم//سنمةطقاس : وه )١1( . هءس معأوأ : معأو )١6( . ىءه
 .س نم ةطقاس : مئتمع ..... بجاولاو // ى ءه ع
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 هلق ٠١ ىنعي « هانلق ام كرادتن نأ بجي : لاقف فطع «اذه لوألا ملا لاق املف
 لوألا لمملا لضافلا اذه رمأ نم عي نأ بجيو « كيكشتلا ليبس ىلع مزاوالا ىف

 نوناق ىلع ىضحمي دق رومألا نم ريثك ىفو « فشكلا ريخأتو كيكنلا رثؤي مل هنأ
 كرت ىضتقي ام انملعي هسفن وه رومأ ىف لهاست اكررو « لحبف رمألا رخآ ركب مث . كشلا

 داقتعا ىلإ هبتك ىف رظانلا ردابي نأ قفتيف انايإ هلهاست ىف ًاضيأو ءاهف لهاستلا
 هموبنمل بصعتلا ىف ذخأي مث « ثحبي الو صحفي الو همالك رهاظب رتغيو هيف لهاست ام

 ن٠ ريثك ىفدصق دق لضافلا اذه نأ لعاو . هسنن للض دق نوكيف ءاصقتسا ريغ نم

 . بثك نع هيلإ لوصولا ةنم هل نم هي زوفيل هب انض قحلا ءانخإ رومألا

 اهنمو ىسكمني ام اهنم تامزالتملا نإ : لوقنف ؛ تامزالتملا ىف نآلا لكشف

 سك اعتتال ىتلاو « رخآلا ةوق ىف ابنه دحاو لكىتلا ىف تاسك اعتملاو « سكمني ال ام
 بجاو : انلوتف . لوألا همزا رخآلا عضو الك سيلو رخآلا مزااهضعب مضو اذإ ىتلا ىبف

 « دجويال نأ نكمع, سلو « دجوي ال نأ عنتمم : هيلع سكعنيو همزاي « دجوي نأ

 بجاو انلوق امأو . دجوي نأ بجاوب سبل : انلوق مزاي هذه ضئاقنو . ىناعلا ىنعأ

 دجوي نأ نكمي سلو « دجوي نأ عنتم : انلوق هيلع سكمنيو همزايف « دجوي ال :نأ

 باب نءرنذإ دجوي ملف . دجوي ال نأ بجاوب سيل : انلوق نامزاب اهاضيقن و . ىناعلا

 هذهو . هيلع ًاسكمنم عئتملاو « بجاولا باب نم ايش مزالي ءىش ىصاخلا نكملا

 : هان رك ذ ام ةروص

 عاممإو : اميرو // س نكي مل: ركب مث(4) .٠> هءاس ء س ع. ب نم ةطقاس : مل(؟)
 : هلهاست // ع نم ةطقاس (ىلوألا) ىف // ن اضيأ : اضيأو (0) ٠ ع ىفتقي ام. : ىفتقي ام //
 ه2 س نوكيو : نوكيف )١( . سصحفيال : صحفي الو // ع ربعيو : رتنيو )١( .ن هتاهاسم
 : اهنه )٠١( .اع نإ : دق // اس نم ةطقاس : هفن لئض // اس نم ةطقاس : دق نوكيف //
 . ع الوقك : اناوق // غضراعتو : ضئاقنو )١6( . س سيل : سيلو )١١( .اعامهنم

 . اع ءاسء س انركذ ام : ءانركذ ام // ن هتروص : هانركذ ام ةروص ):١1(
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 ةقبط
 ) دجوي نأ بجاوب سيل دجوي نأ بجاو

 ةمزالتم تام.حوألا 6 م

 ١ ال“ ثا دون دل نحو ل هواك ننكر
 ةمزالتم تاللاسلاو | هجحوي 4 ل م 0 7 بلا غم

 ىتاعلا دجويال نأ نكمم ىئاعلادجوبالنأ نكمع سيل

 ىرخأ ةقبط 6

 ةمزالتم تابجوأ ا ءأ ١" ءرأ
 ةمزالتم تابلاسلاو ١ 0 0-5 7 2 مخ
 ىناملا دجوي نأ نكمم ىئاعلا دجوي نأ نكميسبل

 دجوي نأ نكمم انلوقف . هباب نم الإ هيلع ًاسكعنم ءىش همزاب الف ىصاخلا نكمملا امأو

 ىماحللا دجوي نأ نكم< سيل : انلوق مزايف « هضيقن هضيقن مزايو « دجوي نأ نكمم همزاي 0٠
 دحاو لكساو « تس نذإ تامزالتملا تاقبطف . ىماخلا دجوي ال نأ نكممي سبل : انلوق

 . ةقبط لكىف اهركذنلو « ةنك اعدم ريغ مزاول اهم

 د دوال نأ بحنأوب سل دجوي ال نأ بجأو

+ 

 . اهعم امو دجوي نأ بجاولا ةقبط (1)

 . اهباع سكمني ام ريغ ءىث ابهمزاي الف بجاوي سيل ةقبط امأو ( ب )
 : اهمزايف دجويال نأ بجاو ةقبط امأو ( ج) و

8< .6 6 

 دجوي ال نأ منت سيل دجوي م_درأ مئتمم سيل

 ىناملا دجوي ال نأ نكمم ىماملا دجوي نأ نمت

 هضيقن .٠ )٠١( اع نم ةطقاس : هيلع (9) . ب ةخسن ىلع لودجلا اذه تاننإ ىف ائدمتعا #* )١(

 « س نم ةطقاس : ريف // م ابهزلو الو : اهمزلم الف )١4( . اس هضيقن : ةطيقن

 . ب ةحسن ىلع لودجلا اذه تابثإ ىف اندمتعا # )١5( . م نم ةطقاس ٍء اس تلاثلا : < )0'١(

 لقا



 ىصاخلا دحوب 3 انكم سل ىمداخلا دحوب نأ نكمعر سل

 ىماحلا ددوب ايل نا نكمكي سل ىداخلا دجوب ال أ نكمعر سل

 : همزانف ىصاخلا نوكي نأ نكمم ةقيطامأو ( ه)
# 

 نوكي ال نا بجاوب سل نو نا بجحاوب سل

 نوكيال نأ منتميب سيل نوكي فنرأ عنتمي سبل
 ىناعلا نوكيال نأ نكمم ىماعلا نوكي نأ كم

 . ساكمن الا اهمزاي الف ىصاخللا نوكي نأ نكممي سيل ةقبط امأو (و)

 // م صاخلا دجوي ال نا نكمب سيل لح : دجوي ال // م نه ةطقاس ؛ اس عبارلا : د (؟)

 انتديتعا # (08)  .اس ايهزايف : همزليف //ا- ىماخلا: ه(4) .  م نم ةطقاس : ابلع
 ءاس سداسلا: و (8) . ب هخسن ىلع لودجلا اذه تابثإ ىف

 لفل



 اا
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 لصف (ه)

 لباقتلا مأ دشأ ةبلاسلاو ةبجوملا نيب لباقتلا نأ نايب ىف

 ناداضتم اهالومح نيتحوه نب

 كاد عشب لع لوح لح اذإ أ كفو ةيل دجلا ثحاملاب هيشأوهو « ةجاح هيلإ

 ؟ هضيقن وه ىذلا لباقملا هبلس مأ ًادانع دشأ هيلع دضلا باجيإ لبف  دض لومحم لا

 6-5 انلوق مأ « هل ًادانع دشأ « رئاج ديز : انلوق لبف « لداع ديز : ليق اذإ هلاثم

 فلسام وأ « رئاج ناسن ! لك : انلوق وه « لداع ناسن | لك: انلوقل دضلا لهو ؟ لداعب

 فئاوط هيف رجاشت دق ءىش اذه نف ؟ لداع سانلا نم دحاوال هنأ وهو ؛ هركذ

 سيل هنوك نم الداع هنوكل رومألا ةعيبط ىف ًادانع دشأ ًارئاج هنوك نأ اهنف قلاو

 دشأ بلاسلا نق اظفل وأ ًاداقتعا ناك ء اوس محلاو قيدصتلا ثيح نم امأو . لداعب

 رظنلا اذه ناك املو . بنكلاو قدصلا نم ءىث ىف ةبجوملا قباطي نأ نم دعبأو ًادانع

 هذه ىف رظننلف « دقعلل عبات لوقلاو « دقع امإو لوق امإ لاو 5 محلا ثيح نم

 . ةدقتعم ىف ثيح نم نتادياعتلل

 .اعع , عراس متم : مهني (0) .اع نم :مأ// ع ةطقاس : نأ ()

 ء د بلس : هبلس (9) . لن.« س كلذكو : كلّدلو // اس نم ةطقاس , سةصاخ : ةجاح (1)

 ةطقاس : هل(4) . ىوه عل « م , اع « أس « س « د ضيقنلا : هضقن //ه « ن «م « هع واس

 :اذه(١*) .ن بللا ؛ س ةبلاسلا : بلاسللا // م رثاجم : لدامب ٠ )١5( اع, ع نم

 .٠ ى تادنامملا: تادئامتملا(٠١) .ه م اع ءاس « د دقملا : دقسلل(4١) . س نم ةطقاس
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 لعتلو . رش هنأ هيف دقعو « ريخب سيل هنأ هيف دقعو « ريخ هنأ ريخ ىف دقغ نكيلذ
 ء رش هنأ نوعرف ىفو ريخ هنأ ىموم ىف دقتعن اك نيدض ىلإ ابوسنم دقملا نوك نأ

 « ريخب سيل هنأ نوعرف ىفو ريخ هنأ ىموم ىف دقتعن اك نيضيقنلاكنيلباقتم ىلإ وأ

 نادتعلا نوكي ىتح دحاو عوضوه ىف كلذ نوكي نأ بجي لب « نيدقعلا دناعت بجوي ال

 دقتعاو رش هنأ هيف دقتعا اذإ « ريخ هنأ هيف قملا دحاو عوضوم ىف ربتعنلف .نييفانتم

 ريحب سيل رمشلا نكي مل ولف ؟ ًادانع دشأ هسفن ىف نيداقتعالا ىأ « ريخي سيل هنأ هيف

 ريخي سبل ام ًائيش وه رشلا لد, ناكو لو « رش هنأو ريخ هنأ داقتعا ليحتسي ناكاام

 سيل امم ًاريثك نوف « ريخب سيل هن أو ريخ هنأ داقتعا ليحتسي كلذ عم ناكل رشب سيلو

 « نيداضتم نيدقتعلا نوكل سيل لوألا داقتعالا ىف دانعلا نأ نيبف . رشب سبل ريب

 . بلسلاو باجيإلا نيب ىذلا الإ لوألا ىفانتلا سيلو « نييفانتم نيكحلا نوكل لب

 هيلع قدصت لدعو ريخ وه ىذلا ءىثلا نأ ًاضيأ كلذ ىلع ليلدلا نمو : اولاق

 بذكتو « هوركم الو مومذع سيل هنأ لثم بواسو « راتعو دوم هنأ لثم تاباجيإ

 دومحمي سيل هنأ لثم بولس هيلع بذكتو « مومذ.و هوركم هنأ لثم تاباجيإ هيلع
 نر « قنتا فيك اهنم عمتجي الام لك نيب ةررقتم داضتلا ةقيقح سيلو . راتخم الو

 مي امنإو . اهمعي ام اهنم دضلا نوكي نأ نذإ بحيف « دحاو ةقيقالاب هداضب امنإ دحاولا

 بلص وأ باجيإ ىأن « ريخب سيل هنأ ريما ىلع ةبذاكلا بولسلاو تاباجيإإلا ميمج

 .ىشىلإو : ىلإ وأ(*) .٠ عريرش : رش // ن نيدضلا : نيدض (0)
 ارش : رشب (8) . ل نم ةطقاس ٍ, اع ناكام ًائيش ؛ ه , س ًاعيش ٍ؛ ب ءىث : ائيش وه (9)

 : نيكحلا(١٠) .٠ ب نيبتف : نيبف(9) .اع سيل ام, ع سيل : سيل امم // ه ءاعو س
 // ىء ان ءمءاع.ءع٠ سو د راتخم : راتخمو // ع نااجإ : تابا<إ )١١( . ع نينا
 . ع دومع : دومحمب // م باجيو لح : بولس )١8( . م نم ةطقاس : هوركم الو

 ءم, اع ع ياسو سود اهنأ : هنأ // ع ميلا : ميج )١58( . ع اهمعي : اهمعيام )١٠(

 ءمو اع«, ع هاس(ء سوء د هسقل : هسفقئب )١19( .ىدبلسو : بلس وأ //ى ه٠ دن

 هى ء(ه « ل
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 رخآلاو هريغ ىلإ ًانيابم نوكي نأ ىف جاتحي ال ىذلا ءىثلاو . كالت دحأ هنأ هل ربتعي م

 « ًادانع دشأ ةبلاسلاف ءدشأ هدانعف مدقأ هتنيابم ىذلاو « مدقأ هتنيابف هنود نيابي ال
 . دضلا ىف ةيلاسلاف ء دضلا وهف ًادانع دشأ وه امو

 « ةتبلأ جاجتحا لوألا ميلعتلا ىف امهب دصق نالصتلا ناذه نوكي ال نأ هبشيو

 بجوي ال روءألا ىف داضتلا سفن نأ ىلإ راشي نأ اهم لوألا ىف دصق امنإ نوكيو
 قركف نأ رو قس هداك ةرمألا قرت نا يف لب « تاداقتعالا ىنداضتلا

 تاداقتعالا ىفاني ًاضيأ سبل هنأ ىلإ راشي نأ ىتاثلا فو . تاداقتعالا ىف ةداضتم

 نأ حصي اه ةياج ال ارودأ انهاه نيف « اهداضت ىلع الاد « تاداقتعالا ممتجت ال نأو

 ءاهباجيإ بذكيف هام سلو رححي سلو رئاطب سي هنأ لثم لداعلاو ريانا نع بلست

 باس بذكيف لعفيو دعقيو ضيبأ هنأ لثم اهل ةيان ال هيلع اهتابثإ حصي رومأو
 عةياهت ريخف هنع ةبولسملا امأو « ةياهت الب نوكن نأ نكمي الف هل ةدوجوملا امأ . اهناكمإ

 « هلداض٠ ريغ وأ ريخ هنأ دتعلل داضم هدقع له اهنم دحاو لك ىف رظني نأ ىغبني الف

 . هاش ال اهلاف

 مي امف ىه امنإ ةبشلاو « هلبق نم ةببشلا تلخد امف وه امنإ رظنلا اذه نكلو

 رئاطلا ناكو « ريرشب سيل ًاضيأو « رئاطب سيل ريلعا ناك نإو هنإف « هنم نوكستلا
 هنع نوكي ال رخآلاو « نوكتلا هنع نوكي دق اهدحأف « هيفاني ريرشلاو هنفاني

 ىذلا امأو « ربرشلا وهو ني ذه نم لباقم اف نوكتلا هنع نوكي ىذلا امأ : نوكتلا

 ةطقاس : دضصلا ىه ةيلاسلاف // اس دشأ امو : دشأ وهاهو () . اع هدنامتف : هدانعف )١(

 : تاداقتعالا (8) . اع نم ةطقاس : رومألا(1) . ع نم ةطقاس : ( ةيئاثلا) نأ(0) . اس نم

 .٠ م ىمسي : ءامب (9) .ى مه( ن(. م, اع. ع ء.اسو سوء د , ب تادقتعلا

 . اع ءاس « س نم ةطقاس ٍء ه ةياهن ريذب : ةياهن ريذيف // س بولسملا : ةبولسلا(١١)

 ىعانتي الاذه نإف :ىهانتنال اهنإف (١")٠ن « عردقمل : دقعلل // اع ةداضم :(ىلوألا)داضم(١؟)

 ن اشاريرش لوو ريرشب سبااضيأو //ه ٠ س ًاضيأ وهو :اضيأو )١١( ه

 . ه2 س امدحأ نإف : اهدحأف //ه ريرعلا نأو ؛ ع ريرعلاف : ريرشلاو (13)

 احا



 ريرمشلاك لباقملا ىف ىهامتإ ةهبشلاو . رثاطلا وهو لباقع سيم ىذلاف هنع نوكي ال
 . رئاج ريرش هنأ هيف دقعلا داضي له « لداع هنأ هيف دقعلا نأ ةبشلا كلو . رئاجلاو

 اهمنيتو ةئطوت لعجي نأ هيف ضرغلا نوكيو « لوألا لعتلا ىف ليق امل قفاوم اذهو

 دقعلا نأ ىف لخدت ةبشلا ناكل الإو « داضتلاب الباقم فانم دقع لكس يل هنأ ىلع

 . ةياهن الب ىرخأ تاداقتعا داضيو رئاط هنأ هيف دقملا داضيس لداع هنأ دبز ىف

 همدق ام عيمج مدق امنإ هناف « هيلإ انأموأ ام لوألا لما ضرغ نوكي نأ هبشيف

 جنح ًادنبا امنإ هنإو . ةثطوتلا ليبس ىلع لب ؛ جاجتحالا ليبس ىلع ال مضوملا اذه ىلإ

 داضن سفن سيل هنأ نيبت دق هنإ هانعمام لوقي نيح مالكلا اذه نم هغارف دعب

 بحيف « نيرمألا فانت بجوي نيدقعلا فان: سفن الو « نيدقعلا داضنأ بجوي نيرمألا

 « ريخ هنإ ريخلل انلق اذإ انإ : لوقنف « نيرظنلا نم صخأ ارظن كالذ ىف رظني نأ

 « ريخ هنإ : انلوق ىف هيلع انقدص نكل . انقدص « رب سبل هنإ انلق اذإو ءانقدص

 سإل رمأ ىف هيلع قدص « رشب سيل هنإ : انلوق ىف هيلع انقدصو « هتاذ ىف مات قدص

 هتاذ ريغ رمأب لباقي نيح هل ضراعف رشب سيل هنأ امأو « هتاذإ ريخ ريخلا نق . هتاذب

 بلسو هتاذب هيلع مب ريما تابئرلف . رمألا كلذ هنع بلسبف « رشلا وهو هتاذإ نيابم

 لخاودلا نم ال ءايشألا هذه لثم ىف مزاوالا نه بواسلا نأ تملع دقو « هريغب هل مني امنإ

 هل لباقم بذك وهو ريخي سبل هنأ بذك : نابنك نيقدصلا نبذه ءازابو . تاذلا ىف

 )١( اع وه : ىه // ع ةبشلا كاتو : ةبشلاو // اع نم ةطقاس : ىذلاف .

 هه س هيشيو : هبشيف .٠ )١( هءاع ء« سادج لح: قفاوم (؟) . س لقملا : دقعلا (؟)

 ٠ س نم ةطقاس : اممإ // ىوىوه ءنءم اع. ع ءاس 6 نس .ه د هنأو : هنياف // ع نكميف

 .اس ء ب نأ لس , ع , س نأ : هنأ (4) .ىعم 2ع ءد هلإف: هنإو (؟) .ىيوه(ىعءاس

 ةطقاس : هنإ .... ريخ .)91--١8( نم. اعء اس , د نهةطقاس : نيرمألا ىفان: بجوب (9)

 س نم ةطقاس : (ىلوألا)سيل //ه هل لس ء هءن , م ءاع ءاس ءس ءد رمأب :ماثت (١؟) مرنم

 : ريغ // ه ريرشإ : را // س هئاذب: ةتاذل )١5( . ه نم ةطقاس : قفر// عريرشب : رشب //
 . س نم الإ : نم ال ٠ )١٠6( اه نم ةمقاس

١7 



 ريبخ 21 داقتعا نانو: نضراغهلرمأل لباتم نذك وهو رشاش ننكو هتاذ ىف

 داقتعا ناك ىضذرع رمأ ىف ظدص رشب سيل هنأ داقتعال لباقم ىتاذ رمأ ىف اقدص

 قدصلل ةدياعم دشأ ىتاذلا رمألا ف بذكلاو « ىتاذ رمأ ىف ابذك ريخي سبل هنأ

 نأب نظلا امأو . لاقي نأ بجي اذكع « ىضرعلا رمألا ف بذكلا نم ىتاذلا رمألا ىف

 نم اقدص دشأ قدص ال هنإف « لطاب كلذف ابنك لقأ رخآلاو ابذك دشأ نيرمألا دحأ

 نوكي هضعبو مودأ نوكي قدصلا ضعب لب «بذك نم ابذك دشأ بذك الو قدص

 اذإ ىأ « ةنصلا هذه ىلع مبني نأ بجي رخآآ جاجتحا اذه نم ثعبني دقو . ادانع دشأ

 كلذ مم كققعا نأ جاتحا ال ريخ هنأ هسفن ىف هنققحتو هتفرع ىذلا لدملا ف تدقنعا

 راطخإ ىف جاتحي سيلو . هل ضرعي رمأ لب ؛ هل ايتاذ سيل اذه ذإ « رشب سيل هنأ هيف
 ىتاذلا قدصلا لب « ةتبلأ جراخ ىلإ سايقلاب رمأ ىلإ تفنلي نأ لابلاب ىتاذلا رمألا
 تئج ناف . رطخي مل وأ هريغ رطخأ « لابلاب لومحملاو عوضوملا راطخإإب دقعني امنإ
 رش هنأ دقع تدجو « ريخي سبل هنأ رخآلاو رش هنأ اهدحأ : نيدقعب دقءلا اذه تلباقو

 متي ال ىضرعلا قدصلل لباقلل بذكلا نإاف « ريخم سيل هنأ نمضتي نأ الإ ىل مي ال

 هتفرع ىذلا لدعلا نأ ىلابب رطخأ مل نإ هنإف « ىتاذلا بذكلا لابلاب رطخي نأب الإ

 لدعلا نأتدقتعاو تماعىنأل كلذو . رشدنأب هيلعىذقأ نأ ىننكعيمل « اريخ ال راص ًاريخ

 / /ن داقتعا لاك, ى , ه م, اع , ع ءاس « س ءد . خب داقتعا ناك نيح : داقتعال لباقم (؟)

 لباقم لس : ىناذ رمأ () .نوءمءاسءد و( ب نم ةطقاس : هنأ (0) . عريرشل . رخإ

 ةطقاس : ف بذكلاو ىتاذ رهأ //ن رشب سيل هنأ داقتعاللباقم لس ؛ ع ريرعب سيل هنأ داقتءال

 ةطقاس : ( ةيناثلا ) نوكي )١( .ه ناف : نأب // اع. سامأ : امأو (4) .ى نم
 .٠ ه اع ءس ىلا :ىا(4) . ع نم ةطقاس : هضعبو ىلاذ رم ىف (؛) .ه© © س نو

 .عارريرشب :رشب )٠١( . س.جاجتحا ال : جاتحاال // م هقيتحمو : هتققحمو (9)
 .ع ريرش : ( ةيناثلاو ىلوألا) رث )١١( .ىءهءع رخآ لس :. رمأ(١1)

 ءع اس ص وة نأ : نأب )١6( . ب نم ةطقاس : الإ // س نم ةطقاس : ىل )١4(

 ىنإف : نإ هنإف // ه نم ةطقاس : ىنادلا // خب ىلايب : لابلاب // ىوهءئنءم . اع
 . ب هيف نحن : ةتفرع // ى لابلاب « لأ ىلابب // ع نإف ء ى ءم ءاع ءس نإ ىنافو ن ءد

 م ,اع , ع اب ىنكمي : ىنتكمر 0(ع0غ30 اس نم ةطقاس : لدعلا . .. . ىألا( ) ٠٠6-١١

 .مع ريرش : رش // ىم ل ءم. ع اس ء س « د هنأ : هنأب // ى وه
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 ىلابب رطخي لباقتلا ناحتما ليبس ىلع ارش هلمجأ نيل ء قح كلذ نأو « ريخ
 نوكي هنع قحلا كلذ بلس ىلابب رطخ اذإ سيلو « قحلا كلذ هنع تبلس ىنَأ ةرورض
 ء فاكتلا اذجو ليلدلا اذه مبفي نأ بجي اذكبف . رش هنأ ىلابب رطخ دق
 ميج نأ وهو ىرخأ ةجحو . هنوق ىفو الوأ هاندروأ امم بيرق وهو « متتسي لالإو

 تابجوم نم تالباقم اهعيج دجوي سبلو ؛ ضقانتلا باب نم تالباقتم احل دجوي اياضقلا
 هنأ دجت لو « عيري سيل هنأ هئازاي اندجو « عيرم اذك :انلق اذإ انراف ء دضلا لمح

 ؛ لومحلا داضملل بجوملا نود بلاسلا وه دناعمل انهابف . عبرملا دض وه ىذلا اذك

 بلاسلا نم اهل ةبجوم ةيضق لكسف . دئاعم ًاضيأ بلاسلاف داضم بجوم ةيضقلل ثيحو
 ةبجوملا ةيضقلل دانع بلسلا دانمف . دناعم بجوملا نم اهل ةبجوم ةيضق لك سلو دئاعم

 . ةبجوم ىه ثيح نم اهل ضراع رمأ رخآلا دانعو ةبجوم ىه ثيح نم

 دانعك بجوم هدئاعي له بجوم لك نأ ىف انمالكس يل : لوقي نأ لئاقل نكل
 اذإ بجوملا امأو . رثك أو معأ بلسلا دانع نأ مسي لب ٠ ًاقلطم ةكرحلت نوكسلا

 + 4 ةيدش دشأ وهاد هئازإب نمصتت لبق + لولا ىدض ًاجيوم راطنا ضفخ

 نم ادانع دشا ةكرح وه اهداضي ىذلا نإف ةلزا تناك اذإ ةكرلا صصختت اك

 ةححلا هذه ناعأ هناف هدبع برق نم لكَو روهشملا رسفلا ىف نأشلا نكل . نوكسلا

 دقع اهف قداصلا دقعلل دجوي دق رومألا لك ىف ناك اذإف : لاقف « دساف سايقب

 :رش(6) .اس نهةسقاس : بلس (5) . اع لباقملا : لباقتلا // ع ًاريرش : ارش (1)
 .س رى :قو(؛) .هءعم6 ساذج :اذسو // ىاذكه و عاذك :اذكهف // عريرش

 اع ةيضقلا : ةيضقلل (4) . ع عيرملا : دناعملا (9) .ىع« س تالباقتم : تالباقم (ه)

 اه )٠١( .اعبلاسلا:بلسلا (4) . ه نوكتف ه ع لكو : لكف // م ء اسبلاسلاو :بلاسلاف //
 : ةكرحلل نوكسلا داندكك (5١ل-١١1) .اس نكلو : نكل )١١( .ى وع. عواس نهال : نم
 : رثكأو // ع هنأ : نأ //م اع ةقلطم : اقلطم )١8( .ه , اعءاس . س نم ةطقاس
 ايدض : لومحلا ىدض .  )١8( ع ةكرحلل ل هه , اع ءاس , س ةكرحلل نوكسلا دانمك هس

 وهو : وه // ى. مى اس نم ةطقاس هه « ل ء ع « س ء«د ةكرحلل : ةكرحلا(54١) . ن لومحملل

 . اس لايبب : سايقب .٠ )١5( ىوءوهعءى نم ءاع اس سءدءو ب
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 . لكلا ىف ادوجوم ًائبش ىتاذلا ناك ذإ « ًايتاذ ًائيش اذه نوكيف . ضيقنلا

 ادوجوم ىتاذلا ناك اذإ : هلوق دروأ هنأل كلذو « سايقلا ف طلغ فيك رظناف
 عوضوه ىف ىلك اذه هبولطمو « ىتاذ ءىش اذه نأ : جتني سايقل ةمدقم « لكلا ىف
 ًدوجوم ىتاذلا ناك اذإ : هلوق نم ىتاذلاف . لوألا لكشلا نم الإ جتنيال صوصخم

 ىف عوضوم هنأل « ةلاحمال رغصأ ًادح وأ طسوأ ادح هلمجي نأ امإ واخيال « لكلا ىف

 الخاد نوكي نأ بجي الف ؛ طسوأ ادح هلعج نإف . بجوم بواطللو « ةمدقملا هذه

 اذك نوكي ىتاذلا نأ وه جاتنإلا ناك رغصأ ادح هلمج نإو « هلخدأ دقو « ةجيننلا ىف

 . ربك أ ًادح ال رفصأ ادح سايقلا ف نوكي نأ بجي ىناذلا نإف « ىتاذ اذك نأ ال
 لكلاىف د وجولا لاح ةمدقلل هذه هب كراشتام دجن ان اف ىرخألا ةمدقلل ان ربتعا اذإ امأو

 لكلا ىف دوجوم ىتاذلا نإ : اذكه سايقلا ناك ىتح اعوضوم كانه هانلعج نإف
 ىربكلا بذك عم ناك ضيقنلا دقع اهبف قداصلا دقعلا نأ ونه لكلا ىف دوجوملاو

 اذك نأ ال اذك ىتاذلا نأ جتنأ « ىرغصلا ىف اك هيف لكلا ىف دوجوملا ذخأ اذإ

 نإو ٠ ةلمبم ذخؤت لو جننت ىتح ةيلكت ذخأ إ اهيذكو ةمدقملا داسف مم وهو « ىتاذ

 دقملل وهضيقنلا دقع دوجو ناك بجاولا وهو الوم لباعوضوم لكلا دوجوملا لمجي مل
 ىف نيتبجوم نم جتنأف «لكلاىفادوجوم ارمأ ىتاذلا ناكو لكلا ىفاد وجم ًارمأ قدصلا

 . ًاحارص ًابذك ب ذك « ىتاذوبف لكلا ىف دوجوم لكو : لاقف سكع نإو. ىناثلا لكشلا
 « ريخي سبل هنأ ريخب سيل ىذلا ءىشلا ىفاندتع نأ وهو ةيوق ةجح ةححلا هذه ولتنو

 هنأ هيف دقتعن نأ الإ « هيف نحن ىذلا سنجلا نم ىرخأ دئاقع هئازإب درون نأ اننكمال

 .اسنم ةطقاس : ادوجوم .... لكلا ىف (م-١ ) .ع ىلناذ لك : ىناذلا ناك )١(

 )١( بجوم // س ةيضقلا : ةمدقملا (1) .ى اع«. س ذإ : اذإ :
 ع تربتعا : ائربتعا(9)  .ى نوكيال : لوكي(9)  ى دوجوم .  )١١( :هانمح

 ه انلعج . )١1١( اع بزكلا : بنك . )١0( ع« س جتني امإ : جتنأ ١-50 )١0( تذخأ :
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 داقتعالا اذه مم قدصي دق رش هنأ هيف انداقتعا نكل ءريخ هنأو رشب سبل هنأو رش
 رششب سبل هنأ هيف انداقتعاو « داقتعالا اذهل ًاقلطم ًادنامم نوكي الف رومألا نم ريثك ىف
 طسوتلل كلذكو « اريرسش الو ارّيخ ال لفطلاكد حاولا ءىثلا دج انإاف . ًاضيأ قدصي دق
 ريخب سيل هنأ دقمل دئاعملا وه ريخ هنأ ُدَفَع نذاف . ريخ هنأ هدئامم نوكي نأ قبف
 زوجال هن إف « ريخب سيلهنأ وه ريخهنأ دنامف . هداضمل داضمداضملاو« هل قيقحلا داضملاوهو

 . هداضي الو رخآ داضي ءىشلا كلذو « ةقيقحلاب قالطإلا ىلع ًائيش داضي هىثلا نوكي نأ
 : انلوق وه « ريخي سيل ناسنإ لك: انلوق دئاعم له ان رظنف ةيلكةلأسملا انلعج اذاف

 « ريخ ناسنإ لك : انلوق وأ رشب سيل ناس لك نإ : انلوق وأ رش ناسنإ لكن إ
 ريخب سبل ناسن إ لك انلوقدضف « ريخ ناسن إ لك نأ وه انيبىذلا هجولا ىلع هدض ناكو

 : انلوق وه « ريخي سيل ناسنإ لكانلوق دض نكل « ريخ ناسنإ لكاانلوق وه

 ىمخشلا ىف لوقلا اذبف . دحاو دحاو لكن عريخلا بلسهن ف « ريخ سانلا نم دحاوالو

 دادضألاوناتيئ زا كلذكو « امم قدصت دقوداضتت فيكن تالمملاامأو . دحاوىلكلاو
 . ًاعم قدصت نأ اهمف زوجي سيلف ءاعم بذكستو « امم عفترت تناك نإو

 ءافشلا باتك نم ثلاثلا نفلا مت

 قطنملا ىف ىلوألا ةلملا نم وهو
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 ًارهاظو ًارخآو الوأ هيلوا دجلاو ٍء د هقيفوت نسحو هللا نومب قطنملا ف ىلوألا ةلجلا نم
 ىلوآلا لا نم كلاثلانفلا رخآ ؛ ع هقيفوت نسحو ىلاعت هللا دمحم ثلاثلا نفلا مت ؛ س ًانطابو
 ءزجلا رخآ وهو قطنملا ىف ىلوألا ةلجلا نم ثااثلا نفلا مت , اع هدمح قح هلل دملاو قطنملا ف
 ىلوألا ةلجلا نم كلاثاا نفلا ماء ن ىلوألاةلآا نم كلاثلا نفلا مت ٍء ى . م ءافشلا نم لوألا

 نيرهاطلا هلآو ىنلا دمع ىلع ةالصلاو نيملاملا بر هلل دملاو ءاذشلا نم لوألا ءزجلا رخآ وهو قطنملا ىف
 . اس « ب همامتإ ىلع هل دجلاو ل : قطنملا )٠١( . ه ساينيم ريرا, باتك مو
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